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รำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
วัน เวลำ และสถำนทีป่ ระชุ ม
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ของบริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดั ขึ้น
เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวีนสั ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
กรรมกำรผู้เข้ ำร่ วมประชุ ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสุ ขสันต์
นายชานนท์
นายอานนท์
นายธีรณัฏฐ์
นางพิมพ์
นายกิตติ

ยศะสิ นธุ์
โชติวิจิตร
จารยะพันธุ์
ตั้งสถาพรพงษ์
ปัทมสิ งห์ ณ อยุธยา
ตั้งศรี วงศ์

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

กรรมกำรผู้ไม่ ได้ เข้ ำร่ วมประชุ ม
1.
2.
3.
4.

นายวุฒิศกั ดิ์
นายวิทยา
นายเสกสรรข์
นางรสพร

ลาภเจริ ญทรัพย์
อินาลา
รังสิ ยรี านนท์
สุ ขสมพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทิพชัชวาลวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหำรผู้เข้ ำร่ วมประชุ ม
1. นายณฐพล

ผู้สอบบัญชี จำกบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ ำส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
1. นายบุญเลิศ
2. นายธนัช

กมลชนกกุล
หงส์ชินกร

ทีป่ รึกษำกฎหมำยจำกบริษัท สำนักงำนกฎหมำย แคปปิ ตอล จำกัด ทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุ มผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
1. นางสาวศิตายุ

ตัญตระกูล

ทนายความ
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เริ่มกำรประชุ ม
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ฯ ทาหน้าที่เป็ น
ประธานที่ประชุม (“ประธำนฯ”) แทนนายวุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริ ญทรัพย์ ประธานกรรมการ
ประธานฯ กล่าวต้อนรั บและขอบคุ ณผูถ้ ือหุ ้นที่มาร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ทั้งนี้ ตาม
ข้อบัง คับ ของบริ ษ ทั ฯ ข้อ 42 กาหนดให้การประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับ มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น
มาประชุ มไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม โดยในขณะนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ประชุมด้วยตนเอง 13 ราย และโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวน 866 ราย รวมทั้งสิ้ น 879 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น
390,507,447 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 49.0882 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ซึ่ งครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 42 แล้ว
ประธานฯ กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมายที่เข้าร่ วมประชุม และมอบหมาย
ให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษทั และ/หรื อ นางสาวอังคณา อนุจร และ/หรื อ
นางสาวทิฆมั พร พิมพ์แก้วทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินกำรประชุ มฯ”)
ผูด้ าเนินการประชุมฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน ด้วยการใช้
บัตรลงคะแนนที่บริ ษทั ฯ ได้มอบให้กบั ท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้
1. วาระที่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยงทั้งสิ้ นมี 12 วาระจากทั้งหมด 15 วาระ
2. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลาดับที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนาเสนอ
ข้อมู ลประกอบวาระ และก่ อนลงมติ ในแต่ ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
ซักถามในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบ
ฉันทะที่ตอ้ งการซักถามกรุ ณายกมือและแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็ นด้วยทุ กครั้ ง ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ ้นมี ค าถามหรื อความเห็ นที่ นอกเหนื อจากวาระที่ กาลัง
พิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณาสอบถามหรื อให้ความเห็ นในวาระอื่น ๆ ในช่ วงท้ายของการประชุ ม และ
กรุ ณาให้ความเห็นหรื อสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิดว้ ยและเพื่อ
เป็ นการบริ หารการประชุมให้อยูใ่ นเวลาที่กาหนด
3. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ
จานวนหุ ้นที่ตนถือหรื อเท่ากับจานวนหุ ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นบั หนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่งคะแนนเสี ยง
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4. คะแนนเสี ยงที่ ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุ มตั ิในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสื อเชิญ
ประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. ส าหรั บ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม ด้ว ยตนเอง และผูร้ ั บ มอบฉั น ทะตามแบบที่ ก ฎหมายก าหนด ให้
ปฏิบตั ิการลงคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ก. การลงคะแนนเสี ยงสาหรั บทุกวาระ หากไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่ านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้
ถือว่าผูถ้ ือหุ ้นเห็ นชอบหรื อเห็ นด้วยกับวาระที่นาเสนอตามจานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น สาหรับผู ้
ถือหุ ้นที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ือหุ ้นทาเครื่ องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรื องดออก
เสี ยงในบัตรลงคะแนนที่บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
เจ้าหน้าที่จะเป็ นผูน้ าบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กบั คณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ข. ในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสี ยงที่ ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง หักออกจาก
คะแนนเสี ยงทั้งหมด และส่ วนที่เหลือ จะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็ นด้วย สาหรั บผูท้ ี่ออกเสี ยง
เห็ นด้วย ในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่ งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
หลังเสร็ จสิ้ นการประชุม
ค. บัตรลงคะแนนในลักษณะต่ อไปนี้ จะถือว่ า เป็ นบัตรเสี ย ซึ่ งการลงคะแนนเสี ยงเป็ นโมฆะ
อย่างไรก็ตาม บัตรเสี ยจะถูกนับเป็ นฐานในการนับคะแนน
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
8. สาหรั บผูถ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งการกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ
ของท่ านได้ โดยส่ ง บัตรลงคะแนนล่ วงหน้า ให้กบั เจ้า หน้า ที่ ที่โต๊ะนับ คะแนนที่อยู่บริ เวณประตู
ทางเข้าออก
9. ผูถ้ ือหุ น้ ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ นั้น บริ ษทั ฯ ได้นาคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธี
ข้า งต้นเพื่อการลงมติ ตามวาระแล้ว ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบฉันทะแต่ ไม่ได้ระบุ ถึง วิธีการออกเสี ยง
ลงคะแนน ขอให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไปด้วย
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จากนั้น ประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วำระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทรำบ
ประธานฯ ไม่มีเรื่ องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่ องจากวาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วำระที่ 2 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ งได้จดั ขึ้น
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมและได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้เผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้มีการบันทึก
ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ งได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (881 รำย)

จำนวน (เสี ยง)
390,507,466
0
0
0
390,507,466

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 881 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,507,466 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 2563
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั และนายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้ แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่
ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชน”) กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดส่ ง
รายงานประจาปี พร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั ฯ ได้จัดทา
รายงานประจาปี ซึ่ งแสดงผลการดาเนิ นงานและการเปลี่ยนแปลงสาคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563 ของบริ ษทั ฯ โดยมี
ข้อ มู ล ถู กต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ ที่ ได้ก าหนดไว้ใ น พ.ร.บ.บริ ษัท มหาชน และหลัก เกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ และนายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารบัญชีและการเงิน กล่าวสรุ ป
รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563 และชี้ แจงแผนการดาเนิ นงานของปี 2564 ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น
รับทราบ สรุ ปได้ดงั นี้
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นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ รายงานว่า ภาพรวมรายได้ของปี 2563 อยูท่ ี่ประมาณ 479.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ที่แล้วจานวนประมาณ 184.10 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 60.40 ในส่ วนของต้นทุนขายและต้นทุนการ
ให้บริ การของบริ ษทั ฯมีจานวน 117.32 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.49 ของรายได้รวมในส่ วนของกาไร
ขั้นต้นบริ ษทั มีกาไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวนประมาณ 171.79 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่มร้อยละ 90.42
เทียบกับปี ก่อน ด้านสิ นทรัพย์รวมในปี 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจานวน 986.03 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 54.03 ด้านหนี้ สินบริ ษทั มีหนี้ สินเพิ่มขึ้นจานวน 841.41 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 102.25 เนื่ องจาก
บริ ษทั มีการกูย้ มื เงิ นมาลงทุนในสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพเพิ่มมากขึ้น สาหรับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในปี 2563 มีจานวน
ประมาณ 1,146.56 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 144.62 ล้านบาทโดยสาเหตุของการ
เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของผลกาไรจากการดาเนิ นงานจานวน 154.80 ล้านบาท และการลดลงจาก
การจ่ายปั นผลในระหว่างปี
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ได้รายงานเพิ่มเติมสาหรับอัตราผลตอบแทนดังนี้ ในปี 2563 บริ ษทั มีอตั รา
กาไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 75.51 ซึ่ งเพิ่มจากปี ก่อนที่อยูท่ ี่ร้อยละ 64.40 โดยในส่ วนของอัตรากาไรสุ ทธิในปี 2563
อยูท่ ี่ร้อยละ 32.31 ซึ่ งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ก่อน ส่ วนอัตราหนี้ สินต่อทุนหรื อ D/E Ratio ในปี 2563 อยู่ที่
1.45 เท่า ซึ่งเพิ่มสู งขึ้นจากปี ก่อนเนื่ องจากบริ ษทั มีการกูย้ มื เงินเพื่อมาลงทุนเพิ่มมากขึ้น
ด้านอัตราการตอบแทนจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในปี 2563 อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 6.95 ซึ่ งลดลงจากปี
ก่อน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริ ษทั ฯ มีการทุนหรื อทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ส่ วนอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น
อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 13.69 ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนเล็กน้อย
ส่ วนของกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) ของบริ ษทั ฯ ในปี 2563 อยูท่ ี่ประมาณ 0.22 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งเพิ่มขึ้น
จากปี ที่แล้วเนื่ องจากในปี นี้บริ ษทั มีกาไรเพิ่มขึ้น
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ประธานฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รายงานเพิ่มเติมว่า สาหรับแผนงาน
ในปี นี้ หรื อปี 2564 ว่าด้านรายได้ บริ ษทั ฯ วางเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมไว้ไม่ต่ากว่า 25% โดยรายได้
หลักจะมาจากธุ รกิ จหลักของบริ ษ ัท ซึ่ งได้แก่ ธุรกบริ หารหนี้ หรื อซื้ อหนี้ มาบริ หาร ส่ วนแผนการลงทุ นและ
แผนงานในของบริ ษทั ฯ ปี 2564 มีดงั นี้
1. ธุรกิจซื้ อหนี้มำบริ หำร บริ ษทั ฯ วางแผนลงทุนซื้ อสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและ
ไม่มีหลักประกันจานวนมาบริ หารเพิ่มอีกประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยวางงบลงทุนไว้ที่
ประมาณ 1,000 - 1,200 ล้านบาท (ไม่รวม บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ชโย เจวี จากัด)
2. ธุรกิจบริ กำรเต่ งรั ดติดตำมหนี้และ Call Center บริ ษทั ฯ ตั้งเป้าการเติบโตไม่ต่ากว่าร้อยละ 20
และมุ่งหาลูกค้าใหม่ ๆ ทั้งที่ประกอบธุรกิจธนาคารและธุรกิจ Non-Bank
3. ธุรกิจปล่ อยสิ นเชื่ อ บริ ษทั ฯ ตั้งเป้าปล่อยสิ นเชื่อเพิ่มอีกประมาณ 150 - 200 ล้านบาท
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4. ธุ รกิจกำรขำยสิ นค้ ำ บริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าการเพิ่มรายได้ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และเพิ่มช่ อง
ทางการขาย เพื่อต่อยอดธุรกิจ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่อย่างใด
เนื่ องจากวาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษัท
มหาชน ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบบัญชีบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู ้
ถือหุ ้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินสาหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ของ
หนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ และตามข้อมูลที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 3
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สาหรั บรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
390,507,466
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (881 รำย)
390,507,466
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 881 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,507,466 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 ทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และอนุ มัติกำร
จ่ ำยปั นผล
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสารอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ ายเงิ นปั นผลขึ้น อยู่กบั แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญากูย้ มื เงินหรื อสัญญาต่าง ๆ (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดาเนินงาน และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ การจ่ายปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ และเป็ นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 78,954,196
บาท และมีกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรตามงบเฉพาะกิจการจานวน 60,452,624 บาท บริ ษทั ฯ จึงสามารถพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้ ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรา 115 แห่ งพ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหำชน”) และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 53
นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ งพ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 54 บริ ษทั ฯ ต้อง
จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรร
กาไรสุ ทธิ ประจาปี 2563 เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย และอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลในรู ปแบบของหุ ้นปั นผล
และเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย เป็ นจานวน 3,947,711 บาท
(ข) จ่ ายปั นผลสาหรั บผลดาเนิ นงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ ได้จดั สรร
โดยจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรา 15 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล จานวน
ไม่เกิน 53,034,707 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 26,517,353.50 บาท
หรื อคิดเทียบเป็ นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทต่อหุ ้น
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นจากการจัดสรรหุ ้นปั นผลดังกล่าว บริ ษทั จะจ่ ายปั นผลเป็ น
เงินสดแทนในอัตรา 0.0333333 บาทต่อหุ ้น สาหรับเศษหุน้ ดังกล่าว
(ค) จ่ ายปั นผลเป็ นเงิ นสดในอัตราหุ ้นละ 0.0037037 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงิ นประมาณไม่ เกิ น
2,946,370.00 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50
(2)(จ) แห่ งประมวลรัษฎากรให้กบั ผูร้ ับปั นผล)
รวมการจ่ ายเงิ นปั นผลในข้อ (ข) และ (ค) เป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.037037 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินประมาณ 29,463,723.50 บาท หรื อ เท่ากับร้อยละ 37.32 ของกาไรสุ ทธิประจาปี 2563 โดยเงินปั นผล
ทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่ จ่ายตามอัตราที่ กฎหมายกาหนดไว้ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 21
พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ การให้สิทธิ ดงั กล่าวของบริ ษทั ฯ ยังมีความไม่แน่ นอน เนื่ องจากต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ก่อน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นหุ ้นและเงินสด ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จานวนไม่
เกิน 44,099,882 หุ ้น (จ่ายจริ งจานวน 33,599,271 หุ ้น) คิดเทียบเป็ นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปั นผล 0.0250000
บาทต่อหุ ้น และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา 0.0027778 บาทต่อหุ ้น หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลทั้งสิ้ นในอัตรา
0.0277778 บาทต่อหุ น้
ทั้งนี้ หากรวมการจ่ ายปั นผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ในครั้งนี้ รวมกับการ
จ่ายเงิ นปั นผลที่ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายไปแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 จะคิดเป็ นการจ่ายปั นผล
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เป็ นหุ ้นทั้งสิ้ นจานวนไม่เกิน 86,633,978 หุ ้น (คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 43,316,989 บาท) และจ่ายปั นผลเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ นประมาณไม่เกิน 4,779,775 บาท รวมมูลค่าการจ่ ายปั นผลทั้งสิ้ น 48,096,764 บาท คิดเป็ นร้อยละ 60.92
ของกาไรสุ ทธิประจาปี 2563 ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ ป ระชุ มมี มติ อนุ มัติการจัดสรรกาไรสุ ท ธิ เ พื่อเป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย และอนุ มัติการ
จ่ายเงินปั นผล ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
390,507,466
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (881 รำย)
390,507,466
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 881 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,507,466 หุน้
หมำยเหตุ:
มติวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ ป
จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2 (CHAYO-W2) ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทฯ ตำมสั ดส่ วนกำรถือหุ้น (Rights
Offering)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ ประชุ มว่ า เพื่อให้บ ริ ษัท ฯ มี ความยืดหยุ่นทางการเงิ นส าหรั บ ขยาย
กิจการและ/หรื อมีเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ในอนาคต ซึ่ งรวมถึงการลงทุนในการซื้ อหนี้ ดอ้ ยคุณภาพเข้ามา
บริ หารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ที่
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ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ CHAYO-W2”) ในจานวนไม่เกิน 212,138,828 หน่ วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 4 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2
(หากเกิดเศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2
มีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2 จานวน 1
หน่ วย มีสิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 10.25 บาทต่อหุ ้น รายละเอียดปรากฏตามสรุ ปสาระสาคัญ
ของการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2 (CHAYO-W2) สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ได้เมื่อถึงกาหนดการใช้สิทธิ ตามระยะเวลาที่กาหนด หรื อได้รับผลตอบแทนจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายหลัง
การเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ ฯ”) (ทั้งนี้
ในการออกใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้ งนี้ บริ ษทั ฯ จะได้รับ เงิ นประมาณไม่เกิ น 2,174.42 ล้านบาท หากผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิทุกรายใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญครบถ้วน)
นอกจากนี้ เห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
มอบหมาย มีอานาจในการ (ก) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่ องกับ
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2 (ข) ดาเนิ นการและลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่ าง ๆ
และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2 ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยื่น
คาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่ วยงานราชการ หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2 และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2 รวมถึงหุ ้นสามัญเพิ่ มทุนที่
เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) มีอานาจ
ในการดาเนิ นการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2
ในครั้งนี้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2 ในจานวนไม่เกิน
212,138,828 หน่ วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) โดย
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ไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 4 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2 (หากเกิด
เศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) และอนุมตั ิการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมายมีอานาจในการดาเนิ นการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2 ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
390,507,572
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (883 รำย)
390,507,572
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 2 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 106 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้น
เข้าร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 883 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,507,572 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,250,305.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
468,298,721.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน 463,048,416.00 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ ได้
ออกจำหน่ ำยของบริษัทฯ จำนวน 10,500,611 หุ้น มูลค่ ำทีต่ รำไว้ห้ ุนละ 0.50 บำท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ าย
จานวน 10,500,611 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ งเป็ นหุ ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ ้นปั นผลตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนด
บริ ษทั ฯ จึงจาเป็ นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 5,250,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
468,298,721.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 463,048,416.00 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่ ายของบริ ษทั ฯ จานวน 10,500,611 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 5,250,305.50 บาท
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จากทุนจดทะเบียนเดิม 468,298,721.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 463,048,416.00 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่
ยังไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั ฯ จานวน 10,500,611 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 5,250,305.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 468,298,721.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 463,048,416.00 บาท โดยการตัดหุ ้นจด
ทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั ฯ จานวน 10,500,611 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
390,507,572
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (883 รำย)
390,507,572
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 883 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,507,572 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุ มัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำร
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
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นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ ประชุ มว่ า เนื่ องจากมีการพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบี ยนของ
บริ ษัท ฯ จ านวน 5,250,305.50 บาท จากทุ นจดทะเบี ย นเดิ ม 468,298,721.50 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ย น
463,048,416.00 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั ฯ จานวน 10,500,611 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น และเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียน
ดังกล่ าวมี ผลโดยสมบู รณ์ ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็ นควรเสนอให้ที่ ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิให้
แก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

463,048,416.00

บาท (สี่ ร้อยหกสิ บ สามล้านสี่ ห มื่ นแปดพัน สี่
ร้อยสิ บหกบาท)

แบ่งออกเป็ น

926,096,832

หุน้ (เก้าร้อยยี่สิบหกล้านเก้าหมื่นหกพันแปด
ร้อยสามสิ บสองหุน้ )

มูลค่าหุ น้ ละ

0.50

จานวน

บาท (ห้าสิ บสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

926,096,832
-

หุน้ (เก้าร้อยยี่สิบหกล้านเก้าหมื่นหกพันแปด
ร้อยสามสิ บสองหุน้ )
หุน้ (

-

)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับ การลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ ทั้ง นี้ ให้บุ คคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้ดาเนิ นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนา
ธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียน ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
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ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
390,507,572
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (883 รำย)
390,507,572
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 883 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,507,572 หุ ้น
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 136,939,305.50 บำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิมจำนวน 463,048,416.00 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน จำนวน 599,987,721.50 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 273,878,611 หุ้น มูลค่ ำทีต่ รำไว้ห้ ุนละ 0.50 บำท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการรองรั บ (1) การจ่ ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ (2) การออกหุ ้นเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) และ (3) การออกหุ ้นเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของ บริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
CHAYO-W1”) ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 136,939,305.50 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 463,048,416.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 599,987,721.50 บาท โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 273,878,611 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ่มทุน สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 136,939,305.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 463,048,416.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 599,987,721.50 บาท โดย
การออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 273,878,611 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอมา
ทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
390,507,572
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (883 รำย)
390,507,572
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 883 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,507,572 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 10 พิจำรณำอนุ มัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำร
เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ น ายกิ ต ติ ตั้ง ศรี ว งศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้า หน้า ที่ บริ ห ารและ
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สื บเนื่องจากการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ จานวน 136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 463,048,416.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จานวน 599,987,721.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 273,878,611 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท เพื่อ 1) รองรั บการจ่ ายหุ ้นปั นผล 2) รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2 และ 3)
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รองรับการปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น และ
เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

599,987,721.50

บาท (ห้าร้อยเก้าสิ บเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันเจ็ดร้อยยีส่ ิ บเอ็ดบาทห้าสิ บสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

1,199,975,443

หุน้ (หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยเก้าสิ บเก้าล้านเก้าแสน
เจ็ดหมื่นห้าพันสี่ ร้อยสี่ สิบสามหุน้ )

มูลค่าหุ น้ ละ

0.50

จานวน

บาท (ห้าสิ บสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,199,975,443
-

หุน้ (หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยเก้าสิ บเก้าล้านเก้าแสน
เจ็ดหมื่นห้าพันสี่ ร้อยสี่ สิบสามหุน้ )
หุน้ (

-

)”

ทั้ง นี้ ให้บุ คคลที่ ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ดาเนิ นการจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่ มเติม
หนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่ มเติม
ถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผูถ้ ือ
หุ น้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้ดาเนิ นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนา
ธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียน ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
390,507,572
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (883 รำย)
390,507,572
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 883 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,507,572 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 11 พิจำรณำอนุ มัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรั บกำรจ่ ำยปั นผล กำรปรั บสิ ทธิ
ของ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 และกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ น ายกิ ต ติ ตั้ง ศรี ว งศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้า หน้า ที่ บริ ห ารและ
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สื บเนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ จานวน 136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 463,048,416.00 บาท เป็ นทุ นจด
ทะเบียน จานวน 599,987,721.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 273,878,611 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้น สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 273,878,611
หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)
(2)
(3)

จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 53,034,707 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปันผล
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 8,705,076 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 212,138,828 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2
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นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อคณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ บุ คคลที่ คณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร
มอบหมายมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่ อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจาทาความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนิ นการต่าง ๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยืน่ คาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการ
อื่นใดอันจาเป็ น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผูถ้ ือ
หุ น้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 273,878,611 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ดังนี้
(1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 53,034,707 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปันผล
(2) จัดสรรหุ ้ นสามัญเพิ่ มทุ นของบริ ษ ัทฯ จานวนไม่ เกิ น 8,705,076 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1
(3) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 212,138,828 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2
และอนุ มตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ
บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมายมี อ านาจในการ
ดาเนิ นการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
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มติทลี่ ง
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จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
390,508,972
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (884 รำย)
390,508,972
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 1,400 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้น
เข้าร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 884 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,508,972 หุน้
หมำยเหตุ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 12 พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุมนี้ นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ประธานฯ ได้แจ้งว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม
แนวปฏิบตั ิที่ดีของนโยบายการกากับ ดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต อ้ งออกตามวาระ จะออกจากห้องประชุม
โดยมีกระผม นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ และนายธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ และมอบหมายให้นายอานนท์ จารยะพันธุ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็ นประธานฯ ที่ประชุมในวาระนี้
นายอานนท์ จารยะพันธุ์ ได้มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้ง ศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารและเลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานต่ อที่ ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 24 ที่กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระได้
ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ นจานวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 จานวน 4 ท่าน ดังนี้
(1) นายธีรณัฏฐ์

ตั้งสถาพรพงษ์

(2) นางรสพร

สุ ขสมพร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
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(3) นายเสกสรรข์ รังสิ ยรี านนท์
(4) นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์

เอกสารแนบ 1

กรรมการ
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

เพื่อส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ได้ ในช่ วง
ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นราย
ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ในครั้งนี้
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย) พิจารณา
แล้วเห็นว่ากรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่ เ หมาะสมและเป็ นประโยชน์ กับ บริ ษั ท ฯ และเป็ นผู ้มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามพ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชน
พระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และนายธี รณัฏ ฐ์
ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯ สมควรได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง โดยข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอ
ชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียด
ปรากฏตามประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออก
จากตาแหน่งตามวาระ สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
นายอานนท์ จารยะพันธุ์ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้
แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่อย่างใด
นายอานนท์ จารยะพันธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ ง โดยเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายธีรณัฏฐ์

ตั้งสถาพรพงษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้

หน้า 21 จาก 31

บริษทั ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
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เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214

มติทลี่ ง

เอกสารแนบ 1

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
390,508,972
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (884 รำย)
390,508,972
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 884 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,508,972 หุน้
(2)

นางรสพร

จำนวน (เสี ยง)

สุ ขสมพร

กรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
มติทลี่ ง

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
390,508,972
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (884 รำย)
390,508,972
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 884 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,508,972 หุน้
(3)

นายเสกสรรข์

จำนวน (เสี ยง)

รังสิ ยรี านนท์

กรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
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ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
390,508,972
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (884 รำย)
390,508,972
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 884 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,508,972 หุน้
(4)

นายสุ ขสันต์

จำนวน (เสี ยง)

ยศะสิ นธุ์

รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
387,377,196
99.1980
ไม่เห็นด้วย
3,131,776
0.8020
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (884 รำย)
390,508,972
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 884 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,508,972 หุน้
หมำยเหตุ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 13 พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุ ดย่อยประจำปี 2564
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ น ายกิ ต ติ ตั้ง ศรี ว งศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้า หน้า ที่ บริ ห ารและ
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ งพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนและข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 34 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
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บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกาหนด
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ขนาดธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ภาระหน้าที่ ขอบเขต
และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนจาก
ธุ รกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจ
ฐานะทางการเงิ นของบริ ษัท ฯ จึ ง เห็ น ควรเสนอต่ อ ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้นเพื่อ พิจารณาอนุ ม ัติการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ดังนี้
ค่ ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน: ในรู ปแบบของเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงโบนัสแล้วเป็ นเงินไม่เกิน
2,000,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่ ำตอบแทน

ค่าตอบแทนรวม

ปี 2563
ปี 2564 (ปี ทีเ่ สนอ)
จำนวนค่ ำตอบแทน
จำนวนค่ ำตอบแทน
กรรมกำรและกรรมกำรชุ ดย่อย (บำท) กรรมกำรและกรรมกำรชุ ดย่อย (บำท)
ไม่เกิน 1,750,000
ไม่เกิน 2,000,000

รำยละเอียดค่ ำเบีย้ ประชุ มกรรมกำรและกรรมกำรชุ ดย่อย มีดังนี้
คณะกรรมกำรบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการบริ ษทั

ค่ ำเบีย้ ประชุ ม (ต่ อครั้ง/ต่ อท่ำน)
27,500 บาท
15,000 บาท

คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย
ประธานกรรมการชุดย่อย
กรรมการ

ค่ ำเบีย้ ประชุ ม (ต่ อครั้ง/ต่ อท่ำน)
12,500 บาท
10,000 บาท

หมายเหตุ กรรมการที่ได้ รับเงิ นเดือนประจาในฐานะผู้บริ หารของบริ ษัท ฯ และ/หรื อบริ ษัทย่ อย จะไม่ ได้ รับค่ าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่ อย

ค่ ำตอบแทนทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ อื่นใด ไม่ รวมถึงสวัสดิกำรทีใ่ ห้ กบั พนักงำนทัว่ ไป: ไม่มี
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผูถ้ ือ
หุ น้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน

หน้า 24 จาก 31

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

มติทปี่ ระชุ ม

เอกสารแนบ 1

ที่ ป ระชุ มมี มติ อนุ มัติการกาหนดค่า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยประจาปี 2564
ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ ำประชุ ม
เห็นด้วย
387,377,196
99.1980
ไม่เห็นด้วย
3,131,776
0.8020
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (884 รำย)
390,508,972
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 884 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,508,972 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจานวนเสี ยง
ทั้ง หมดของผูถ้ ื อ หุ ้นที่ มาประชุ ม โดยนับ คะแนนเสี ย งของผูท้ ี่ ง ดออกเสี ย งเป็ นฐานในการนับ
คะแนน
วำระที่ 14 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจำปี 2564
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ น ายกิ ต ติ ตั้ง ศรี ว งศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้า หน้า ที่ บริ ห ารและ
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ งพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 59 และข้อ 62 ซึ่ งกาหนดให้ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้พิจารณา
คัดเลือกบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮ้าส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (“PwC”) เป็ นผูส้ อบบัญชี โดยมีความเห็นว่าผูส้ อบ
บัญ ชี จ าก PwC มี ค วามเป็ นอิ ส ระ เหมาะสมในการท าหน้า ที่ เ ป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย
เนื่ องจาก PwC มีผลการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบบัญชีอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มี
เครื อข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นจึ งเห็ นควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดให้
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ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งดังต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และ
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุ ญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้ PwC จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
PwC แทนได้
(1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาแล้ว 4 รอบปี บัญชี หรื อ
(2) นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ หรื อ
(3) นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ทั้ง นี้ ผู ส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่ เ สนอข้า งต้น ไม่ มี ความสัม พัน ธ์แ ละไม่ มี ส่ ว นได้เ สี ย กับ บริ ษ ัท ฯ
บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร กรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็ นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ของ PwC แล้ว
มีความเห็นว่าค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการบริ ษทั จึง
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,150,000 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจาก
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริ งสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมาจานวน 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยละเอียดค่ ำสอบบัญชี
ค่ ำสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ค่าบริ การอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
(รวม 6 บริ ษทั )

ปี 2563 (จ่ ำยจริง)
3,950,000* บาท
(รวม 4 บริ ษทั )
ไม่มี

ปี 2564 (ปี ทีเ่ สนอ)
ไม่เกิน 4,150,000 บาท
(รวม 6 บริ ษทั )
ไม่มี

*หมายเหตุ ในปี 2563 บริ ษัทฯ มีการตั้งบริ ษัทย่ อยขึน้ มาอีก 2 แห่ ง โดยมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึน้ อีก 150,000 บาท ดังนั้น ค่ าสอบ
บัญชีที่จ่ายจริ งในปี 2563 จึ งเพิ่มขึน้ จากวงเงินเดิมไม่ เกิน 3,800,000 บาท (สาหรั บ 4 บริ ษัท) เป็ นจานวน 3,950,000
บาท (สาหรั บ 6 บริ ษัท)

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผูถ้ ือ
หุ น้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
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ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และอนุ มตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2564 ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
390,508,977
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (885 รำย)
390,508,977
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 5 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 885 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 390,508,977 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 แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดว่า เมื่อที่ประชุม
พิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้
ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้ ประธานฯ จึงเปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุ มพิจารณา แต่ ไม่ ปรากฏว่ามี ผูถ้ ือหุ ้นที่ จะเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่
ประชุมพิจารณา
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอแนะ สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นอื่นใดได้ในระเบียบวาระนี้
ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. นางสาวสุ พีรณัฐ กวีวจั น์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า วิธีการรับรู ้รายได้ของหนี้ ซ้ื อมาและ
วิธีการตัดจาหน่ายต้นทุนทางบัญชีมีหลักเกณฑ์อย่างไร
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ตอบว่า การรับรู ้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (TFRS 9) เริ่ มใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป โดยก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 วิธีการรับรู ้รายได้จะเป็ น
แบบเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) เป็ นการบันทึกบัญชีเมื่อได้รับหรื อจ่ ายเงินสดจริ ง โดยในปี
2563 วิธีการรับรู ้รายได้จะเป็ นแบบเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) เป็ นการบันทึกบัญชีโดย
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คานึ งถึงรายได้ที่พึงรั บ และค่าใช้จ่ายที่พึงจ่ าย เพื่อให้แสดงผลการดาเนิ นงานของแต่ ละรอบ
ระยะบัญชีน้ ัน ๆ โดยบริ ษทั ฯ จะทาประมาณการรับรู ้รายได้ของหนี้ รายพอร์ ตและรายบุคคล
โดยจะรับรู ้รายได้ตามที่ประมาณการไว้ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามที่ประมาณ
การไว้ บริ ษั ท ฯ จะมี ก ารรั บ รู ้ ห รื อบั น ทึ ก ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
(Expected Credit Loss) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาวิธีการรับรู ้รายได้ท้ งั 2 วิธีแล้ว โดยนารายได้ตาม
ประมาณการมาหั กลบกับ ผลขาดทุ นทางเครดิ ตที่ คาดว่า จะเกิ ดขึ้ น จะท าให้ก าไรสุ ท ธิ ตาม
มาตรฐานการบัญชีเก่าและใหม่เท่ากัน
ทั้งนี้ เกณฑ์ Accrual Basis นี้ ใช้พิจารณาได้ท้ งั หนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน เพียงแต่
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นในหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเป็ นส่ วนใหญ่
นางสาวสุ พีรณัฐ กวีวจั น์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามต่อเนื่ องว่า มาตรฐานการบัญชีใหม่ (TFRS 9) มี
ผลกระทบต่อการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯ หรื อไม่
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ตอบว่า มาตรฐานการบัญชีใหม่ (TFRS 9) ไม่มีผลกระทบต่อการรับรู ้
รายได้ของบริ ษัท ฯ เพี ยงแต่ บ ริ ษ ัท ฯ จะสามารถรั บ รู ้ รายได้ได้มากขึ้ น และจะมี รายการผล
ขาดทุ นด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการบันทึกรายการทางบัญชี เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่ งเมื่อหักลบ
กันแล้ว จะอยูบ่ นกาไรสุ ทธิ
นางสาวสุ พีรณัฐ กวีวจั น์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามต่ อเนื่ องว่า งบลงทุนของบริ ษทั ฯ ในปี 2564 จะ
จัดสรรให้กบั ธุรกิจใดในสัดส่ วนเท่าไหร่ และบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอหรื อไม่ รวมทั้ง
บริ ษทั ฯ มีแผนในการจัดหาเงินทุนอย่างไร
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ตอบว่า ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีแผนการลงทุนโดยวางงบลงทุนไว้สาหรับการ
ซื้อหนี้อย่างเดียว 1,000 – 1,200 ล้านบาท (ไม่รวมชโย เจวี) โดยรายละเอียดแต่ละธุรกิจเป็ นดังนี้
1. ธุ รกิจบริ การเร่ งรั ดติดตามหนี้ สิน บริ ษัทฯ มีการลงทุนในการซื้ อสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพมา
บริ หาร โดยวางเป้ าการเติบโตไม่ต่ากว่า 20% และมุ่งหาลูกค้าใหม่ ๆ ที่ประกอบธุรกิจ Bank
และ Non-Bank
2. ธุ รกิจซื้ อหนี้ มาบริ หาร บริ ษทั ฯ วางงบลงทุนไว้ 1,000 – 1,200 ล้านบาท เพื่อซื้ อสิ นทรัพย์
ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจานวน 10,000 ล้านบาท
3. ธุรกิจปล่อยสิ นเชื่อ วางเป้าปล่อยสิ นเชื่อเพิ่มอีกประมาณ 150 - 200 ล้านบาท
4. ธุ รกิจการขายสิ นค้า บริ ษทั ฯ วางเป้ าการเพิ่มรายได้ดว้ ยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และเพิ่ ม
ช่องทางการขายเพื่อต่อยอดธุรกิจ และมีแผนการเพาะปลูกกัญชงกัญชา ซึ่ งใช้เงินลงทุนไม่
มากนัก
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นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ตอบเสริ มว่า ในส่ วนของกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
บริ ษทั ฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 จานวนประมาณ 557 ล้าน
บาท และมีเงินจากการดาเนิ นงานอยูอ่ ีกส่ วนหนึ่ ง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ คาดว่าจะมีการออกหุ ้นกูล้ อ็ ตใหม่
ประมาณไตรมาสที่ 3 หรื อไตรมาสที่ 4 นี้ ซึ่ งจะนามาลงทุนเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพทั้งที่มี
หลักประกันและไม่มีหลักประกันมาบริ หารเป็ นหลัก ส่ วนการปลูกกัญชงนั้นใช้เงินทุนไม่เยอะ
นางสาวสุ พีรณัฐ กวีวจั น์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามต่อเนื่ องว่า บริ ษทั ฯ มีความร่ วมมือกับบริ ษทั คอม
เซเว่น จากัด (มหาชน) อย่างไร
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ตอบว่า ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) จานวน
2 ท่าน ได้แก่ คุณสุ ระ คณิ ตทวีกุล และนพ.พงศ์ศกั ดิ์ ธรรมธัชอารี ได้เข้ามาถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
โดยการเข้าถือหุ ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ อโครงสร้ างการบริ หารจัดการ ตลอดจนนโยบาย
การดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษัทฯ ทั้งนี้ บริ ษัทฯ มี แผนการร่ วมกับกลุ่ มบริ ษ ัท คอมเซเว่น จ ากัด
(มหาชน) ดังนี้
(1) บริ ษทั ฯ มีการร่ วมธุ รกิจให้บริ การติดตามเร่ งรัดหนี้ ให้กบั บริ ษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน) ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ัทในเครื อของบริ ษ ัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) โดยได้ดาเนิ นการ
เรี ยบร้อยแล้ว
(2) บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการพูดคุยในการที่ จะร่ วมมือกันนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของ
บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) ที่ดีเข้ามาส่ งเสริ มธุรกิจ
(3) ความร่ วมมือกันด้านการปล่อยสิ นเชื่อ ยังอยูร่ ะหว่างการหารื อร่ วมกัน
นางสาวสุ พีรณัฐ กวีวจั น์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามต่อเนื่ องว่า บริ ษัทฯ มีแผนซื้ อหนี้ จากธนาคารซิ ต้ ี
แบงก์ หรื อไม่
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ตอบว่า บริ ษทั ฯ ทาการตลาดในการที่จะขอซื้ อหนี้ และการเสนอให้บริ การ
ติ ดตามทวงถามหนนี้ จากทั้งสถาบันการเงิ น และไม่ ใช่ สถาบันการเงิ น (Non-bank) ซึ่ งรวมถึ ง
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์หรื อ AMC อย่างต่อเนื่อง หากธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ รวมทั้งสถาบันการเงิน
อื่น ๆ ขายหนี้ บริ ษทั ฯ มีความยินดีและมีความพร้อมที่จะซื้ อหนี้
นางสาวสุ พีรณัฐ กวีวจั น์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามต่อเนื่องว่า สิ นค้าที่บริ ษทั ฯ จะพัฒนาร่ วมกับบริ ษทั
ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน) (DOD) มีอะไรบ้าง สิ นค้ากัญชงที่จะผลิตร่ วมกันจะจัดเป็ น
สิ นค้าประเภทใด และจะจัดจาหน่ายผ่านช่องทางใดบ้าง
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ ์ ตอบว่า ขณะนี้ บริ ษทั ฯ มีสินค้าที่ผลิตร่ วมกับ DOD อยูแ่ ล้วประมาณ
4 - 5 ผลิตภัณฑ์และในอนาคตบริ ษทั ฯ มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากกัญชงเพิ่มเติม
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โดย DOD จะเป็ นผูน้ าเข้าเมล็ดพันธุ์กญั ชง บริ ษทั ฯ ทาหน้าที่เป็ นผูเ้ พาะปลูก โดยใช้ที่ดินที่เป็ น
ทรัพย์ที่บริ ษทั ฯ มีอยูแ่ ล้ว และให้ DOD ซึ่ งจะเป็ นผูร้ ับซื้ อ 100% ทาการสกัด โดยบริ ษทั ฯ และ
DOD จะร่ วมกันนาสารสกัดจากกัญชงมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ประมาณ 3 – 4 ผลิตภัณฑ์
ได้แก่ อาหารเสริ มข้อเข่า อาหารเสริ มการนอนหลับ และอาหารเสริ มเกี่ยวกับผิวหน้าและผิวกาย
เป็ นต้น
2. นางกชกร นาเกียรติสกุล ผูแ้ ทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ
มีมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างไร
นายสุ ขสั นต์ ยศะสิ นธุ์ ตอบว่า บริ ษัทฯ มี นโยบายการต่ อต้านทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น หรื อ AntiCorruption อยูแ่ ล้วตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ส่ วนในแง่การปฏิบตั ิ
ของบริ ษัทฯ ก่ อนเริ่ มงานตอนเช้าจะมีการสวดมนต์ ท่ องวิสัยทัศน์และพันธะกิจ วัฒนธรรม
องค์กร รวมทั้งท่องพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่ งมีประมาณ 30 มาตรา แต่บริ ษทั ฯ
จะคัดเลือกมาประมาณ 15 ข้อ และบริ ษทั ฯ กาหนดเพิ่มอีก 1 ข้อ ซึ่ งเป็ นข้อ ที่ 16 กาหนดว่า
บริ ษทั จะไม่เรี ยก ยอม หรื อยอมรับเงิน หรื อของอื่นใด ที่คานวณเป็ นเงินได้ อันเป็ นการจูงใจให้
ลดหย่อนผ่อนปรนหรื อไม่ เ สาะแสวงหาข้อมู ลลูกค้า หากฝ่ าฝื นถื อว่ า เจตนากระท าผิดอย่า ง
ร้ายแรง และมีผลทางอาญาด้วย ยกเว้นโอกาสพิเศษ เช่น ปี ใหม่ แต่ให้รับได้ไม่เกิน 3,000 บาท
และให้ร่วมกันมาจับรางวัลที่ส่วนกลาง โดยในปี 2562 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีการรณรงค์ว่าหาก
ใครเป็ นคู่คา้ ของเรา บริ ษทั ฯ ของดรั บของขวัญ ซึ่ งปี 2562 มีน้อยลง และปี 2563 การให้
ของขวัญน้อยลงอย่างเห็ นได้ชดั นอกจากการท่องกฎระเบียบ และพระราชบัญญัติการติดตาม
ทวงถามหนี้แล้ว ในทางปฏิบตั ิบริ ษทั ฯ ยังมีขอ้ ห้ามมิให้พนักงานนาโทรศัพท์มือถือเข้าที่ทางาน
เพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานถ่ายรู ปข้อมูลลูกค้าออกมา และยังมีการสุ่ มเปิ ดไฟล์เสี ยง เพื่อเป็ นการ
ป้ องปรามไม่ให้เกิดการทุจริ ต นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการบักทึกเสี ยงสนทนาทุกการสนทนา
เพื่อลดความเสี่ ยงในการทุจริ ตอีกด้วย
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ตอบเสริ มว่า บริ ษทั ฯ มีมาตรการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไว้อย่างชัดเจน
และมี การเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษ ัทฯ หากเกิ ดกรณี พนักงานทุ จริ ต บริ ษ ัทฯ จะท าการ
ตรวจสอบ และดาเนิ นการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด ดังนั้นโอกาสในการเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
จึงมีนอ้ ยมาก
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