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

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564  
ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

วนั เวลำ และสถำนทีป่ระชุม  

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัขึ้น
เม่ือวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวีนสั ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

กรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. นายสุขสันต ์  ยศะสินธ์ุ  รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายชานนท ์  โชติวิจิตร  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นายอานนท ์  จารยะพนัธุ ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. นายธีรณฏัฐ ์  ตั้งสถาพรพงษ ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
5. นางพิมพ ์   ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการสายบริการ 
6. นายกิตติ    ตั้งศรีวงศ ์  กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั 

กรรมกำรผู้ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม 

1. นายวุฒิศกัด์ิ   ลาภเจริญทรัพย ์  ประธานกรรมการ 
2. นายวิทยา    อินาลา    กรรมการ 
3. นายเสกสรรข ์  รังสิยรีานนท ์  กรรมการ 
4. นางรสพร    สุขสมพร  กรรมการ 

ผู้บริหำรผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. นายณฐพล    ทิพชชัวาลวงศ ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

1. นายบุญเลิศ   กมลชนกกุล 
2. นายธนชั   หงส์ชินกร 

ทีป่รึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ส ำนักงำนกฎหมำย แคปปิตอล จ ำกดั ทีเ่ข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

1. นางสาวศิตาย ุ ตญัตระกูล  ทนายความ 
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เร่ิมกำรประชุม  

นายสุขสันต ์ ยศะสินธ์ุ รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีเป็น
ประธานท่ีประชุม (“ประธำนฯ”) แทนนายวฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย ์ประธานกรรมการ  

ประธานฯ กล่าวตอ้นรับและขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ทั้งน้ี ตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 42 ก าหนดให้การประชุมผูถ้ือหุ้นตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น 
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนั
ได ้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในขณะน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้
ประชุมดว้ยตนเอง 13 ราย และโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวน 866 ราย รวมทั้งส้ิน 879 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 
390,507,447 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.0882 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงครบเป็น
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 42 แลว้ 

ประธานฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั  และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม และมอบหมาย
ใหน้ายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั และ/หรือ นางสาวองัคณา อนุจร และ/หรือ 
นางสาวทิฆมัพร พิมพแ์กว้ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด ำเนินกำรประชุมฯ”) 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ แจง้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
จึงขอแจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดว้ยการใช้
บตัรลงคะแนนท่ีบริษทัฯ ไดม้อบให้กบัท่านเม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและการนบัคะแนนดงัน้ี 

1. วาระท่ีตอ้งลงคะแนนเสียงทั้งส้ินมี 12 วาระจากทั้งหมด 15 วาระ 
2. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดบัท่ีก  าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ

ขอ้มูลประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีตอ้งการซกัถามกรุณายกมือและแจง้ช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นด้วยทุกคร้ัง ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลัง
พิจารณาอยู ่ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และ
กรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอยา่งกระชบัเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ยและเพื่อ
เป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลาท่ีก  าหนด 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนหรือผูรั้บมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั
จ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉันทะ โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงคะแนนเสียง 
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4. คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนังสือเชิญ
ประชุมแลว้ และจะมีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

5. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้
ปฏิบติัการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
ก. การลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้

ถือว่าผูถื้อหุ้นเห็นชอบหรือเห็นดว้ยกบัวาระท่ีน าเสนอตามจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้น ส าหรับผู ้
ถือหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นดว้ยหรืองดออก
เสียงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัฯ จดัเตรียมไวใ้ห้ และยกมือเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนน 
เจา้หนา้ท่ีจะเป็นผูน้ าบตัรลงคะแนนดงักล่าวมามอบให้กบัคณะกรรมการตรวจนบัคะแนน 

ข. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทั้ งหมด และส่วนท่ีเหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียง
เห็นด้วย ในวาระเหล่าน้ี ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ 
หลงัเสร็จส้ินการประชุม 

ค. บตัรลงคะแนนในลักษณะต่อไปน้ี จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซ่ึงการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ  
อยา่งไรกต็าม บตัรเสียจะถูกนบัเป็นฐานในการนบัคะแนน 
1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  
2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 
4. บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่

6. ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนบัคะแนนจะสรุปคะแนนใน
แต่ละวาระให้ผูด้  าเนินการประชุมทราบเพื่อแจง้ท่ีประชุมต่อไป 

7. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลบั และมีการเก็บ
บตัรลงคะแนนทุกบตัรเพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

8. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิ
ของท่านได ้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีโต๊ะนับคะแนนท่ีอยู่บริเวณประตู
ทางเขา้ออก 

9. ผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้นั้น บริษทัฯ ไดน้ าคะแนนของผูถื้อหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนบัตามวิธี
ขา้งตน้เพื่อการลงมติตามวาระแลว้ ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน ขอใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีท่ีไดแ้จง้ไปดว้ย 
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จากนั้น ประธานฯ ไดด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วำระที ่1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทรำบ  

ประธานฯ ไม่มีเร่ืองแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่2 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563  

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษทั เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึน
เม่ือวนัที่ 25 กนัยายน 2563 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมและไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุม
ดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าว  
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ของหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้การบนัทึก
ไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น จึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีค  าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด  

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ตามท่ีเสนอทุกประการ 
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี  

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง) ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 390,507,466 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (881 รำย) 390,507,466 100.0000 
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* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 881 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,507,466 หุน้ 

หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่3 พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษทั และนายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ี
ประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชน”) ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัส่ง
รายงานประจ าปีพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีให้กบัผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ ไดจ้ัดท า
รายงานประจ าปี ซ่ึงแสดงผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีเกิดข้ึนในปี 2563 ของบริษทัฯ โดยมี
ขอ้มูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์และนายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบญัชีและการเงิน กล่าวสรุป

รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 และช้ีแจงแผนการด าเนินงานของปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้น

รับทราบ สรุปไดด้งัน้ี 
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 นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์รายงานว่า ภาพรวมรายไดข้องปี 2563 อยูท่ี่ประมาณ 479.12 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี
ท่ีแลว้จ านวนประมาณ 184.10 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 60.40 ในส่วนของตน้ทุนขายและตน้ทุนการ
ให้บริการของบริษทัฯมีจ านวน 117.32 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 24.49 ของรายไดร้วมในส่วนของก าไร
ขั้นตน้บริษทัมีก าไรขั้นตน้  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวนประมาณ 171.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มร้อยละ 90.42 
เทียบกบัปีก่อน ดา้นสินทรัพยร์วมในปี 2563 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจ านวน 986.03 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 54.03 ดา้นหน้ีสินบริษทัมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนจ านวน 841.41 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 102.25 เน่ืองจาก
บริษทัมีการกูย้มืเงินมาลงทุนในสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ส าหรับส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2563 มีจ านวน
ประมาณ 1,146.56 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 144.62 ลา้นบาทโดยสาเหตุของการ
เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของผลก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 154.80 ลา้นบาท และการลดลงจาก
การจ่ายปันผลในระหว่างปี 

นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ์ ไดร้ายงานเพิ่มเติมส าหรับอตัราผลตอบแทนดงัน้ี ในปี 2563 บริษทัมีอตัรา
ก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 75.51 ซ่ึงเพิ่มจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 64.40 โดยในส่วนของอตัราก าไรสุทธิในปี 2563 
อยูท่ี่ร้อยละ 32.31 ซ่ึงลดลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่วนอตัราหน้ีสินต่อทุนหรือ D/E Ratio ในปี 2563 อยู่ท่ี 
1.45 เท่า ซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนจากปีก่อนเน่ืองจากบริษทัมีการกูย้มืเงินเพื่อมาลงทุนเพิ่มมากขึ้น  

ดา้นอตัราการตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ ในปี 2563 อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 6.95 ซ่ึงลดลงจากปี
ก่อน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริษทัฯ มีการทุนหรือทรัพยสิ์นเพ่ิมมากข้ึน ส่วนอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น
อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 13.69  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนเลก็นอ้ย 

ส่วนของก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) ของบริษทัฯ ในปี 2563 อยูท่ี่ประมาณ 0.22 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเพิ่มขึ้น
จากปีท่ีแลว้เน่ืองจากในปีน้ีบริษทัมีก าไรเพิ่มข้ึน 

นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ประธานฯ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานเพ่ิมเติมว่า ส าหรับแผนงาน
ในปีน้ีหรือปี 2564 ว่าดา้นรายได ้บริษทัฯ วางเป้าหมายการเติบโตของรายไดร้วมไวไ้ม่ต ่ากว่า 25% โดยรายได้
หลักจะมาจากธุรกิจหลักของบริษัทซ่ึงได้แก่ธุรกบริหารหน้ีหรือซ้ือหน้ีมาบริหาร ส่วนแผนการลงทุนและ
แผนงานในของบริษทัฯ ปี 2564 มีดงัน้ี 

1. ธุรกิจซ้ือหนี้มำบริหำร บริษทัฯ วางแผนลงทุนซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและ
ไม่มีหลกัประกนัจ านวนมาบริหารเพิ่มอีกประมาณ 10,000 ลา้นบาท โดยวางงบลงทุนไวท่ี้
ประมาณ 1,000 - 1,200 ลา้นบาท (ไม่รวม บริษทั บริหารสินทรัพยช์โย เจวี จ ากดั) 

2. ธุรกิจบริกำรเต่งรัดติดตำมหนี้และ Call Center บริษทัฯ ตั้งเป้าการเติบโตไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 
และมุ่งหาลูกคา้ใหม่ ๆ ทั้งท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและธุรกิจ Non-Bank  

3. ธุรกจิปล่อยสินเช่ือ บริษทัฯ ตั้งเป้าปล่อยสินเช่ือเพิ่มอีกประมาณ 150 - 200 ลา้นบาท 
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4. ธุรกิจกำรขำยสินค้ำ บริษทัฯ ตั้ งเป้าการเพ่ิมรายไดด้้วยการเพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ และเพ่ิมช่อง
ทางการขาย เพื่อต่อยอดธุรกิจ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีค  าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด  

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563  

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของ
หนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี และตามขอ้มูลท่ีไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบในวาระท่ี 3 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีค  าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด  

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง) ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 390,507,466 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (881 รำย) 390,507,466 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 881 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,507,466 หุน้ 
หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่5  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563 เพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมัติกำร
จ่ำยปันผล 

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจดัสรรทุนส ารอง
ตามกฎหมาย ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลข้ึน อยู่กบัแผนการลงทุน เง่ือนไข และขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญากูย้มืเงินหรือสัญญาต่าง ๆ (ถา้มี) ฐานะการเงินและผลด าเนินงาน และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
ทั้งน้ี การจ่ายปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ และเป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในปี 2563 บริษทัฯ มีก  าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 78,954,196 
บาท และมีก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรตามงบเฉพาะกิจการจ านวน 60,452,624 บาท บริษทัฯ จึงสามารถพิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหำชน”) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 53 

นอกจากน้ีตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 54 บริษทัฯ ตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล
และเงินสด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี ในอตัราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย เป็นจ านวน 3,947,711 บาท 

(ข) จ่ายปันผลส าหรับผลด าเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 จากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร 
โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวน
ไม่เกิน 53,034,707 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 26,517,353.50 บาท 
หรือคดิเทียบเป็นมูลค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทต่อหุ้น 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจดัสรรหุ้นปันผลดงักล่าว บริษทัจะจ่ายปันผลเป็น
เงินสดแทนในอตัรา 0.0333333 บาทต่อหุ้น ส าหรับเศษหุน้ดงักล่าว 

(ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 
2,946,370.00 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 
(2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กบัผูรั้บปันผล)  

รวมการจ่ายเงินปันผลในขอ้ (ข) และ (ค) เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.037037 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินประมาณ 29,463,723.50 บาท หรือ เท่ากบัร้อยละ 37.32 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563 โดยเงินปันผล
ทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว ้โดยบริษทัฯ ไดก้  าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 21 
พฤษภาคม 2564 

ทั้งน้ี การให้สิทธิดงักล่าวของบริษทัฯ ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งไดรั้บอนุมตัิจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ก่อน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นหุ้นและเงินสด ตามมติท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จ านวนไม่
เกิน 44,099,882 หุ้น (จ่ายจริงจ านวน 33,599,271 หุ้น) คิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0250000 
บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.0027778 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งส้ินในอตัรา 
0.0277778 บาทต่อหุน้  

ทั้งน้ี หากรวมการจ่ายปันผลท่ีเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในคร้ังน้ี รวมกบัการ
จ่ายเงินปันผลท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ายไปแลว้ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 จะคิดเป็นการจ่ายปันผล
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เป็นหุ้นทั้งส้ินจ านวนไม่เกิน 86,633,978 หุ้น (คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 43,316,989 บาท) และจ่ายปันผลเป็นเงิน
ทั้งส้ินประมาณไม่เกิน 4,779,775 บาท รวมมูลค่าการจ่ายปันผลทั้งส้ิน 48,096,764 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.92 
ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีค  าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด  

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผล ตามท่ีเสนอมาทุกประการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 390,507,466 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (881 รำย) 390,507,466 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 881 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,507,466 หุน้ 
หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 2 (CHAYO-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรับขยาย
กิจการและ/หรือมีเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ ในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในการซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภาพเขา้มา
บริหารเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ มีความประสงคท่ี์จะให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ี
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ประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ใบส ำคัญแสดง
สิทธิ CHAYO-W2”) ในจ านวนไม่เกิน 212,138,828 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราจดัสรร 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 
(หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรแลว้ ให้ปัดเศษนั้นท้ิง) ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 
มีอาย ุ2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จ านวน 1 
หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 10.25 บาทต่อหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญั
ของการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 2 (CHAYO-W2) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 
ไดเ้ม่ือถึงก าหนดการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาท่ีก าหนด หรือได้รับผลตอบแทนจากใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงั
การเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) (ทั้งน้ี 
ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะไดรั้บเงินประมาณไม่เกิน 2,174.42 ลา้นบาท หากผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัครบถว้น) 

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย มีอ  านาจในการ (ก) ก  าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวเน่ืองกบั
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (ข) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ 
และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่น
ค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนั เอกสาร และหลกัฐานดงักล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 รวมถึงหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ี
เกิดขึ้นจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ (ค) มีอ านาจ
ในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 
ในคร้ังน้ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีค  าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในจ านวนไม่เกิน 
212,138,828 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดย
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ไม่คิดมูลค่า ในอตัราจดัสรร 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (หากเกิด
เศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรแลว้ ให้ปัดเศษนั้นท้ิง)  และอนุมตัิการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ตามท่ีเสนอมาทุกประการดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 390,507,572 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (883 รำย) 390,507,572 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 2 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้106 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้น
เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 883 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,507,572 หุน้ 
หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 5,250,305.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 
468,298,721.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 463,048,416.00 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 10,500,611 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัคงมีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
จ านวน 10,500,611 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติ
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 ดงันั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด 
บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 5,250,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
468,298,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 463,048,416.00 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 10,500,611 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 5,250,305.50 บาท 
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จากทุนจดทะเบียนเดิม 468,298,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 463,048,416.00 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ี
ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 10,500,611 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีค  าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 5,250,305.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 468,298,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 463,048,416.00 บาท โดยการตดัหุ้นจด
ทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 10,500,611 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
ตามท่ีเสนอมาทุกประการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 390,507,572 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (883 รำย)  390,507,572 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 883 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,507,572 หุน้ 

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

วำระที ่8 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับกำร 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  
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นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากมีการพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 5,250,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 468,298,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
463,048,416.00 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 10,500,611 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 7 ขา้งตน้ และเพ่ือให้การลดทุนจดทะเบียน
ดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิให้
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 

จ านวน 

 463,048,416.00  บาท (ส่ีร้อยหกสิบสามล้านส่ีหม่ืนแปดพนัส่ี
ร้อยสิบหกบาท) 

 แบ่งออกเป็น 926,096,832 หุน้ (เกา้ร้อยยี่สิบหกลา้นเกา้หม่ืนหกพนัแปด
ร้อยสามสิบสองหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:    

 หุน้สามญั 926,096,832 หุน้ (เกา้ร้อยยี่สิบหกลา้นเกา้หม่ืนหกพนัแปด
ร้อยสามสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีค  าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของ 
นายทะเบียน ตามท่ีเสนอมาทุกประการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง 
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ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 390,507,572 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (883 รำย) 390,507,572 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 883 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,507,572 หุ้น 
หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียง 
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่9 พจิำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 136,939,305.50 บำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิมจ ำนวน 463,048,416.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวน 599,987,721.50 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิม่ทุนจ ำนวน 273,878,611 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับ (1) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ (2) การออกหุ้นเพ่ือรองรับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (3) การออกหุ้นเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
CHAYO-W1”) ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 5 และ 6 ขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 136,939,305.50 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 463,048,416.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 599,987,721.50 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 273,878,611 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการ
เพ่ิมทุน ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

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

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีค  าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 136,939,305.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 463,048,416.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 599,987,721.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 273,878,611 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ตามท่ีเสนอมา
ทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 390,507,572 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (883 รำย) 390,507,572 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 883 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,507,572 หุน้ 
หมำยเหตุ: มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียง
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่10 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับกำร
เพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ จ านวน 136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 463,048,416.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
จ านวน 599,987,721.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 273,878,611 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 
บาท เพื่อ 1) รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 2) รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 และ 3) 

เอกสารแนบ 1
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รองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ และ
เพ่ือให้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดยให้ใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 

จ านวน 

 599,987,721.50  บาท (ห้าร้อยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนแปดหม่ืน
เจ็ดพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บเอ็ดบาทห้าสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 1,199,975,443 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสน
เจ็ดหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบสามหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:    

 หุน้สามญั 1,199,975,443 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสน
เจ็ดหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบสามหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแก้ไขและเพ่ิมเติม
ถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดมีค  าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน ตามท่ีเสนอมาทุกประการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เอกสารแนบ 1
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มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 390,507,572 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (883 รำย) 390,507,572 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 883 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,507,572 หุน้ 
หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียง
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่11 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับกำรจ่ำยปันผล กำรปรับสิทธิ
ของ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จ านวน 136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 463,048,416.00 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน จ านวน 599,987,721.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 273,878,611 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 9  ขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 273,878,611 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 53,034,707 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 8,705,076 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 212,138,828 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 

เอกสารแนบ 1
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นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ดงัต่อไปน้ี 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 

(2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ 
อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยืน่ค  าขออนุญาตหรือขอผอ่นผนั 
เอกสารและหลกัฐาน ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการ
อ่ืนใดอนัจ าเป็น และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดมีค  าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 273,878,611 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัน้ี  
(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 53,034,707 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
(2) จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 8,705,076 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 
(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 212,138,828 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2  

และอนุมตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ตามท่ีเสนอทุกประการดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงัน้ี 

เอกสารแนบ 1
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มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 390,508,972 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (884 รำย) 390,508,972 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้1,400 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้น
เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 884 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,508,972 หุน้ 
หมำยเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่12 พจิำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุมน้ี นายสุขสันต ์ยศะสินธุ์ ประธานฯ ไดแ้จง้ว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบตัิที่ดีของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ จะออกจากห้องประชุม 
โดยมีกระผม นายสุขสันต ์ยศะสินธุ์ และนายธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ ์และมอบหมายให้นายอานนท์ จารยะพนัธุ์ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานฯ ท่ีประชุมในวาระน้ี 

นายอานนท ์ จารยะพนัธุ์ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและเลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 24 ท่ีก าหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็
ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการท่ีออก
ตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระได ้

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ินจ านวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

(1) นายธีรณฏัฐ ์   ตั้งสถาพรพงษ ์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดูแล 
กิจการท่ีดี / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

(2) นางรสพร    สุขสมพร  กรรมการ 

เอกสารแนบ 1
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(3) นายเสกสรรข ์ รังสิยรีานนท ์  กรรมการ 
(4) นายสุขสันต ์  ยศะสินธ์ุ  รองประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ได ้ ในช่วง
ระหว่างวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 แต่อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) พิจารณา
แลว้เห็นว่ากรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นผู ้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวขอ้ง และนายธีรณัฏฐ์  
ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและมีคุณสมบติัตรงตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษทัฯ สมควรไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยขอ้มูลของกรรมการท่ีไดรั้บเสนอ
ช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีรายละเอียด
ปรากฏตามประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ของหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี   

นายอานนท ์ จารยะพนัธุ ์ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี 
แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค  าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

นายอานนท ์ จารยะพนัธุ ์จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง โดยเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

 (1) นายธีรณฏัฐ ์   ตั้งสถาพรพงษ ์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี /  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

 

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

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 390,508,972 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (884 รำย) 390,508,972 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 884 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,508,972 หุน้ 

(2) นางรสพร  สุขสมพร  กรรมการ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 390,508,972 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (884 รำย) 390,508,972 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 884 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,508,972 หุน้ 

(3) นายเสกสรรข ์    รังสิยรีานนท ์  กรรมการ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

 

เอกสารแนบ 1
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มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 390,508,972 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (884 รำย) 390,508,972 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 884 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,508,972 หุน้ 

(4) นายสุขสันต ์  ยศะสินธ์ุ  รองประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 387,377,196 99.1980 
ไม่เห็นดว้ย 3,131,776 0.8020 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (884 รำย) 390,508,972 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 884 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,508,972 หุน้ 

หมำยเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่13 พจิำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนและขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ขอ้ 34 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 

เอกสารแนบ 1
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บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด 

ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ขนาดธุรกิจของบริษทัฯ ภาระหน้าท่ี ขอบเขต
และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงค่าตอบแทนจาก
ธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบับริษทัฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาถึงการขยายตวัทางธุรกิจ 
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน: ในรูปแบบของเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงโบนสัแลว้เป็นเงินไม่เกิน 
2,000,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่ำตอบแทน ปี 2563 ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) 

จ ำนวนค่ำตอบแทน 
กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย (บำท) 

จ ำนวนค่ำตอบแทน 
กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย (บำท) 

ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 1,750,000 ไม่เกิน 2,000,000 

รำยละเอยีดค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย มีดังนี ้  

คณะกรรมกำรบริษัท ค่ำเบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง/ต่อท่ำน) 
ประธานกรรมการ 27,500 บาท 
กรรมการบริษทั 15,000 บาท 

 

คณะกรรมกำรชุดย่อย ค่ำเบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง/ต่อท่ำน) 
ประธานกรรมการชุดยอ่ย 12,500 บาท 

กรรมการ 10,000 บาท 
หมายเหต ุ กรรมการท่ีได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใน

ฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 

ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่รวมถึงสวสัดิกำรทีใ่ห้กบัพนักงำนทัว่ไป: ไม่มี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดมีค  าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

เอกสารแนบ 1
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มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 
ตามท่ีเสนอทุกประการดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้นท่ีมาประชุม ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุม 

เห็นดว้ย 387,377,196 99.1980 
ไม่เห็นดว้ย 3,131,776 0.8020 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (884 รำย) 390,508,972 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้0 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 884 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,508,972 หุน้ 
หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง

ทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ
คะแนน 

วำระที ่14 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจ ำปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 59 และขอ้ 62 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
ประจ าปีของบริษทัฯ และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิ้จารณา
คดัเลือกบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (“PwC”) เป็นผูส้อบบญัชี โดยมีความเห็นว่าผูส้อบ
บัญชีจาก PwC มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เน่ืองจาก PwC มีผลการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบบญัชีอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มี
เครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งต้นจึงเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก PwC เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยก าหนดให้
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ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และ
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้ PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ 
PwC แทนได ้

(1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339  
เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้ 4 รอบปีบญัชี หรือ  

(2) นายชาญชยั ชยัประสิทธิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760  
ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ หรือ  

(3) นายไพบูล ตนักลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298  
ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ   

ทั้ งน้ี ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งต้น ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ  
บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร กรรมการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใดจึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของ PwC แลว้ 
มีความเห็นวา่ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี คณะกรรมการบริษทัจึง
เห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,150,000 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจาก
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายจริงส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมาจ านวน 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รำยละเอยีดค่ำสอบบัญชี 

ค่ำสอบบัญชี ปี 2563 (จ่ำยจริง) ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  3,950,000* บาท 

(รวม 4 บริษทั) 
ไม่เกิน 4,150,000 บาท 

(รวม 6 บริษทั) 
ค่าบริการอ่ืน ๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
(รวม 6 บริษทั) 

ไม่มี ไม่มี 

*หมายเหต ุ ในปี 2563 บริษัทฯ มกีารตั้งบริษัทย่อยขึน้มาอีก 2 แห่ง โดยมีค่าสอบบัญชีเพ่ิมขึน้อีก 150,000 บาท ดังน้ัน ค่าสอบ
บัญชีท่ีจ่ายจริงในปี 2563 จึงเพ่ิมขึน้จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,800,000 บาท (ส าหรับ 4 บริษัท) เป็นจ านวน 3,950,000 
บาท (ส าหรับ 6 บริษัท) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดมีค  าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตั้ งผูส้อบบญัชี และอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ 
และบริษทัย่อย ประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอมาทุกประการดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ ำนวน (เสียง)  ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 390,508,977 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (885 รำย) 390,508,977 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้5 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 885 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้390,508,977 หุน้ 
หมำยเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที ่15 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า พ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดว่า เม่ือท่ีประชุม
พิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนดัประชุมอีกกไ็ด ้ประธานฯ จึงเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ี
ประชุมพิจารณา  

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอ่ืนใดไดใ้นระเบียบวาระน้ี 

ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. นางสาวสุพีรณัฐ กวีวจัน์ ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเพ่ิมเติมว่า วิธีการรับรู้รายไดข้องหน้ีซ้ือมาและ
วิธีการตดัจ าหน่ายตน้ทุนทางบญัชีมีหลกัเกณฑ์อยา่งไร 

 นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์ตอบว่า การรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (TFRS 9) เร่ิมใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป โดยก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 วิธีการรับรู้รายไดจ้ะเป็น
แบบเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) เป็นการบนัทึกบญัชีเม่ือไดรั้บหรือจ่ายเงินสดจริง โดยในปี 
2563 วิธีการรับรู้รายไดจ้ะเป็นแบบเกณฑ์คงคา้ง (Accrual Basis) เป็นการบนัทึกบญัชีโดย
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ค านึงถึงรายไดท่ี้พึงรับและค่าใชจ่้ายท่ีพึงจ่าย เพื่อให้แสดงผลการด าเนินงานของแต่ละรอบ
ระยะบญัชีนั้น ๆ โดยบริษทัฯ จะท าประมาณการรับรู้รายไดข้องหน้ีรายพอร์ตและรายบุคคล
โดยจะรับรู้รายไดต้ามท่ีประมาณการไว้ หากบริษทัฯ ไม่สามารถจดัเก็บรายไดต้ามท่ีประมาณ
การไว้ บ ริษัทฯ จะมีการรับ รู้ห รือบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิต ท่ีคาด ว่าจะเ กิดขึ้ น 
(Expected Credit Loss) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาวิธีการรับรู้รายไดท้ั้ ง 2 วิธีแลว้ โดยน ารายไดต้าม
ประมาณการมาหักลบกับผลขาดทุนทางเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน จะท าให้ก  าไรสุทธิตาม
มาตรฐานการบญัชีเก่าและใหม่เท่ากนั  

ทั้งน้ี เกณฑ์ Accrual Basis น้ี ใชพ้ิจารณาไดท้ั้งหน้ีท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั เพียงแต่
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น จะเกิดข้ึนในหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัเป็นส่วนใหญ่ 

นางสาวสุพีรณัฐ กวีวจัน์ ผูถื้อหุ้น สอบถามต่อเน่ืองว่า มาตรฐานการบญัชีใหม่ (TFRS 9) มี
ผลกระทบต่อการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ หรือไม่ 
นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์ตอบว่า มาตรฐานการบญัชีใหม่ (TFRS 9) ไม่มีผลกระทบต่อการรับรู้
รายได้ของบริษัทฯ เพียงแต่บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ได้มากข้ึน และจะมีรายการผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการบนัทึกรายการทางบญัชีเพิ่มข้ึนดว้ย ซ่ึงเม่ือหักลบ
กนัแลว้ จะอยูบ่นก าไรสุทธิ 

นางสาวสุพีรณัฐ กวีวจัน์ ผูถื้อหุ้น สอบถามต่อเน่ืองว่า งบลงทุนของบริษทัฯ ในปี 2564 จะ
จดัสรรให้กบัธุรกิจใดในสัดส่วนเท่าไหร่ และบริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอหรือไม่ รวมทั้ง
บริษทัฯ มีแผนในการจดัหาเงินทุนอยา่งไร 
นายสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ตอบว่า ในปี 2564 บริษทัฯ มีแผนการลงทุนโดยวางงบลงทุนไวส้ าหรับการ
ซ้ือหน้ีอยา่งเดียว 1,000 – 1,200 ลา้นบาท  (ไม่รวมชโย เจวี) โดยรายละเอียดแต่ละธุรกิจเป็นดงัน้ี 
1. ธุรกิจบริการเร่งรัดติดตามหน้ีสิน บริษัทฯ มีการลงทุนในการซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมา

บริหาร โดยวางเป้าการเติบโตไม่ต ่ากว่า 20% และมุ่งหาลูกคา้ใหม่ ๆ ท่ีประกอบธุรกิจ Bank 
และ Non-Bank  

2. ธุรกิจซ้ือหน้ีมาบริหาร บริษทัฯ วางงบลงทุนไว ้1,000 – 1,200 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัจ านวน 10,000 ลา้นบาท 

3.  ธุรกิจปล่อยสินเช่ือ วางเป้าปล่อยสินเช่ือเพิ่มอีกประมาณ 150 - 200 ลา้นบาท 
4.  ธุรกิจการขายสินคา้ บริษทัฯ วางเป้าการเพิ่มรายไดด้ว้ยการเพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ และเพ่ิม

ช่องทางการขายเพื่อต่อยอดธุรกิจ และมีแผนการเพาะปลูกกญัชงกญัชา ซ่ึงใชเ้งินลงทุนไม่
มากนกั 
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นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบเสริมว่า ในส่วนของกระแสเงินสดของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จ านวนประมาณ 557 ลา้น
บาท และมีเงินจากการด าเนินงานอยูอี่กส่วนหน่ึง ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดว่าจะมีการออกหุ้นกูล้อ็ตใหม่ 
ประมาณไตรมาสท่ี 3 หรือไตรมาสท่ี 4 น้ี ซ่ึงจะน ามาลงทุนเพื่อซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทั้งท่ีมี
หลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัมาบริหารเป็นหลกั ส่วนการปลูกกญัชงนั้นใชเ้งินทุนไม่เยอะ 

นางสาวสุพีรณัฐ กวีวจัน์ ผูถื้อหุ้น สอบถามต่อเน่ืองว่า บริษทัฯ มีความร่วมมือกบับริษทั คอม
เซเว่น จ ากดั (มหาชน) อยา่งไร 
นายสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ตอบว่า ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) จ านวน 
2 ท่าน ไดแ้ก่ คุณสุระ คณิตทวีกุล และนพ.พงศศ์กัด์ิ ธรรมธชัอารี ไดเ้ขา้มาถือหุ้นของบริษทัฯ 
โดยการเขา้ถือหุ้นดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจดัการ ตลอดจนนโยบาย
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้ งน้ี บริษัทฯ มีแผนการร่วมกบักลุ่มบริษัท คอมเซเว่น จ ากัด 
(มหาชน) ดงัน้ี 
 (1) บริษทัฯ มีการร่วมธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหน้ีให้กบับริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของบริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) โดยได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแลว้  
(2) บริษทัฯ อยูร่ะหว่างการพูดคุยในการท่ีจะร่วมมือกนัน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของ
บริษทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) ท่ีดีเขา้มาส่งเสริมธุรกิจ  
(3) ความร่วมมือกนัดา้นการปล่อยสินเช่ือ ยงัอยูร่ะหว่างการหารือร่วมกนั 

นางสาวสุพีรณัฐ กวีวจัน์ ผูถื้อหุ้น สอบถามต่อเน่ืองว่า บริษัทฯ มีแผนซ้ือหน้ีจากธนาคารซิต้ี
แบงก ์หรือไม่ 
นายสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ตอบวา่ บริษทัฯ ท าการตลาดในการท่ีจะขอซ้ือหน้ีและการเสนอให้บริการ
ติดตามทวงถามหนน้ีจากทั้งสถาบันการเงิน และไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ซ่ึงรวมถึง
บริษทับริหารสินทรัพยห์รือ AMC อยา่งต่อเน่ือง หากธนาคารซิต้ีแบงก ์รวมทั้งสถาบนัการเงิน
อ่ืน ๆ ขายหน้ี บริษทัฯ มีความยนิดีและมีความพร้อมท่ีจะซ้ือหน้ี  

นางสาวสุพีรณัฐ กวีวจัน์ ผูถื้อหุ้น สอบถามต่อเน่ืองว่า สินคา้ท่ีบริษทัฯ จะพฒันาร่วมกบับริษทั 
ดีโอดี ไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) (DOD) มีอะไรบา้ง สินคา้กญัชงท่ีจะผลิตร่วมกนัจะจดัเป็น
สินคา้ประเภทใด และจะจดัจ าหน่ายผา่นช่องทางใดบา้ง 
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ตอบว่า ขณะน้ีบริษทัฯ มีสินคา้ที่ผลิตร่วมกบั DOD อยูแ่ลว้ประมาณ 
4 - 5 ผลิตภณัฑ์และในอนาคตบริษทัฯ มีแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีสารสกดัจากกญัชงเพิ่มเติม 

เอกสารแนบ 1



 
 

 

หนา้ 30 จาก 31 

 

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

โดย DOD จะเป็นผูน้ าเขา้เมลด็พนัธ์ุกญัชง บริษทัฯ ท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้พาะปลูก โดยใชท่ี้ดินท่ีเป็น
ทรัพยท่ี์บริษทัฯ มีอยูแ่ลว้ และให้ DOD ซ่ึงจะเป็นผูรั้บซ้ือ 100% ท าการสกดั โดยบริษทัฯ และ 
DOD จะร่วมกนัน าสารสกดัจากกญัชงมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ประมาณ 3 – 4 ผลิตภณัฑ์ 
ไดแ้ก่ อาหารเสริมขอ้เข่า อาหารเสริมการนอนหลบั และอาหารเสริมเก่ียวกบัผิวหน้าและผิวกาย 
เป็นตน้  

2. นางกชกร น าเกียรติสกุล ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามเพ่ิมเติมว่า บริษทัฯ 
มีมาตรการและนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งไร 
 นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ตอบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ Anti-
Corruption อยูแ่ลว้ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนในแง่การปฏิบติั
ของบริษัทฯ ก่อนเร่ิมงานตอนเชา้จะมีการสวดมนต์ ท่องวิสัยทัศน์และพนัธะกิจ วฒันธรรม
องคก์ร รวมทั้งท่องพระราชบญัญติัการติดตามทวงถามหน้ี ซ่ึงมีประมาณ 30 มาตรา แต่บริษทัฯ 
จะคดัเลือกมาประมาณ 15 ขอ้ และบริษทัฯ ก าหนดเพิ่มอีก 1 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้ ท่ี 16 ก าหนดว่า
บริษทัจะไม่เรียก ยอม หรือยอมรับเงิน หรือของอ่ืนใด ท่ีค  านวณเป็นเงินได ้อนัเป็นการจูงใจให้
ลดหย่อนผ่อนปรนหรือไม่เสาะแสวงหาขอ้มูลลูกคา้หากฝ่าฝืนถือว่าเจตนากระท าผิดอย่าง
ร้ายแรง และมีผลทางอาญาดว้ย ยกเวน้โอกาสพิเศษ เช่น ปีใหม่ แต่ให้รับไดไ้ม่เกิน 3,000 บาท 
และให้ร่วมกนัมาจบัรางวลัท่ีส่วนกลาง โดยในปี 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีการรณรงคว่์าหาก
ใครเป็นคู่คา้ของเรา บริษทัฯ ของดรับของขวญั ซ่ึงปี 2562 มีน้อยลง และปี 2563 การให้
ของขวญัน้อยลงอยา่งเห็นไดช้ดั นอกจากการท่องกฎระเบียบ และพระราชบญัญติัการติดตาม
ทวงถามหน้ีแลว้ ในทางปฏิบติับริษทัฯ ยงัมีขอ้ห้ามมิให้พนักงานน าโทรศพัทมื์อถือเขา้ท่ีท างาน
เพ่ือป้องกนัไม่ให้พนกังานถ่ายรูปขอ้มูลลูกคา้ออกมา และยงัมีการสุ่มเปิดไฟลเ์สียง เพ่ือเป็นการ 
ป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริต นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการบกัทึกเสียงสนทนาทุกการสนทนา
เพ่ือลดความเส่ียงในการทุจริตอีกดว้ย 
นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ตอบเสริมว่า บริษทัฯ มีมาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวอ้ย่างชดัเจน
และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากเกิดกรณีพนักงานทุจริต บริษัทฯ จะท าการ
ตรวจสอบ และด าเนินการตามกฎหมายอยา่งถึงท่ีสุด ดงันั้นโอกาสในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่
จึงมีนอ้ยมาก 
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