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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 
ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนั
พุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.15 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) โดยถ่ายทอดสด 
ณ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย ์เขตบางเขน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10220 

กรรมการบริษัททีอ่ยู่ในทีป่ระชุม 

1. นายสขุสนัต์ ยศะสินธุ ์ รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานกุารบริษัท 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุมออนไลน ์

1. นายวฒิุศกัดิ์ ลาภเจริญทรพัย ์  ประธานกรรมการ 
2. นายอานนท์ จารยะพนัธุ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นายธีรณฏัฐ์ ตัง้สถาพรพงษ ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. นางรสพร สขุสมพร  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
5. นายวิทยา อินาลา   กรรมการ  
6. นางพิมพ์ ปัทมสิงห ์ณ อยธุยา กรรมการ 
7. นายเสกสรรข์ รงัสิยีรานนท ์  กรรมการ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชจีากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮ้าสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด 

1. นายบญุเลิศ กมลชนกกลุ 

2. นายวริษฐ์ แกว้นพ 

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 

1. นางสาวพีชยาภรณ ์ ทองค า ทนายความ 

เร่ิมการประชุมเวลา 10.15 น. 

นายวฒิุศกัดิ ์ลาภเจริญทรพัย ์ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 1
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ประธานฯ กล่าวตอ้นรบัและขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ทัง้นี ้ตามขอ้บังคบั

ของบริษัทฯ ขอ้ 42 ก าหนดใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 

คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม โดยในขณะนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 4 ราย โดย

การมอบฉนัทะเป็นจ านวน 122 ราย และเขา้รว่มประชมุออนไลน ์จ านวน 22 ราย โดยการมอบฉันทะออนไลน ์จ านวน 1 

ราย เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้  149 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 416,438,229 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 41.1599 ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 42 แลว้ และ

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการประชุมประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายสุขสันต ์ยศะสินธุ์ ท าหนา้ท่ีเป็น

ประธานในท่ีประชมุแทน (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรกึษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม 
และมอบหมายใหน้างสาวฐานิตา  ราชกวี ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุมฯ”) 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

จงึขอแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบถงึวิธีการออกเสียงและวิธีการนบัคะแนนดงันี ้ 

1. วาระท่ีตอ้งลงคะแนนเสียงทัง้สิน้มี 11 วาระจากทัง้หมด 14 วาระ 

2. ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะ

น าเสนอขอ้มลูประกอบวาระ และก่อนลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ

จ านวนหุน้ท่ีตนถือหรือเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งคะแนนเสียง 

4. มติของท่ีประชุมจะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ยกเวน้วาระท่ี 6 ถงึ 9 ท่ีตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระท่ี 12 ท่ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ

ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

5. เน่ืองจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน ์ดงันัน้ จะไมม่ีกรณีของบตัรเสีย เวน้แต่การ

ลงคะแนนในใบมอบฉนัทะท่ีไดส้ง่มาใหบ้ริษัทฯ ลว่งหนา้แลว้ในลกัษณะดงัต่อไปนีจ้ะถือว่าเป็นบตัรเสีย 

อย่างไรก็ตาม บตัรเสียจะถกูนบัเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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(1)  การลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกวา่ 1 ช่อง ยกเวน้กรณี Custodian 

(2)  การลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั ยกเวน้กรณี Custodian  

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าชา้เกิน 

กว่าเวลาท่ีก าหนดผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเขา้ร่วมประชุมไดแ้ต่จะมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านัน้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

ประธานฯ ไมม่ีเรื่องแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบ 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่2/2564 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชมุ ไดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมว่าการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 
27 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมและไดจ้ดัส่งส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผู ้
ถ ือ หุ น้ พ ร อ้ มก บั หน งั ส ือ เ ช ิญป ร ะ ช ุม ใ นค รั ง้ นี  ้ พ ร อ้ มทั ง้ ไ ด เ้ ผ ย แพ ร ่ร า ย ง านก า รป ร ะ ช ุม ด งั ก ล ่า ว  
บนเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1 ของหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่รายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 ไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่าง
ถกูตอ้งและครบถว้น จงึเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณารบัรองรายงาน
การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดมี
ค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด  

ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 416,438,229 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
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มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (149 ราย) 416,438,229 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 149 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้416,438,229 หุน้ 

หมายเหตุ:  มติวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่3 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุ เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัส่งรายงาน
ประจ าปีพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีใหก้บัผูถื้อหุน้  โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท าแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงส าคญัท่ีเกิดขึน้ในปี  2564 
ของบริษัทฯ โดยมีขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไวใ้น พ .ร.บ.บริษัทมหาชน และหลกัเกณฑข์อง
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

ประธานฯ กล่าวสรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และชีแ้จงแผนการด าเนินงาน
ของปี 2565 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รบัทราบว่า บริษัทฯ มีรายไดเ้ติบโต 50.36% (รายไดโ้ต 241.27 ลา้นบาท) ซึ่งสงูกว่า
เป้าหมายท่ีวางไวท่ี้ 25.00 % โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดร้วมอยู่ท่ี 720.38 ลา้นบาท ในส่วนของผลก าไรของ
บริษัทฯ นัน้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานอยู่ท่ี 222.04 ลา้นบาท หรือเติบโต 43.43% โดยบริษัทฯ 
มีอตัราก าไรสทุธิอยู่ท่ีรอ้ยละ 30.8% ซึง่ใกลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้ โดยรายละเอียดของผลการด าเนินงานในปี 2564 ปรากฏ
อยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ  56-1 One Report) 

ส าหรับแผนการด าเนินงานในปี 2565 มีดังนี ้

- บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเติบโตของรายไดร้วมอยู่ท่ีรอ้ยละ 25 โดยมีแผนท่ีจะซือ้หนีม้าบริหารเพ่ิมอีก

จ านวน 10,000 – 15,000 ลา้นบาท (รวมชโย เจวี) โดยวางงบลงทนุไวป้ระมาณ 3,000 ลา้นบาท 

- บริษัทฯ มีแผนท่ีจะปลอ่ยสินเช่ือเพ่ิมเติมในปี 2565 อีกประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

- บริษัทฯ มีแผนจะเพ่ิมรายไดจ้ากงานใหบ้ริการติดตามทวงถามหนีอ้ีกประมาณ 15% (เน่ืองจากปีก่อน

รายไดจ้ากการใหบ้ริการติดตามทวงถามหนีไ้ดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดย

สถาบนัการเงิน และผูว้า่จา้งมีนโยบายในการช่วยเหลือลกูคา้โดยใหห้ยดุติดตามและหรือพกัช าระหนี)้ 
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- บริษัทฯ มีแผนท่ีจะรว่มทนุในการจดัตัง้ JV กบัสถาบนัการเงินประมาณ 2-3 แห่ง 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดมี
ค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง  

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่ง
ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีบริษัทฯ เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ ทัง้นี ้ บริษัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2 และมอบหมายใหน้ายณฐพล  ทิพชชัวาลวงศ ์
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบญัชีและการเงิน กล่าวสรุปรายงานผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย:  ล้านบาท 
รายการ 2561 2562 2563 2564 

รายได้จากการด าเนินงาน  255.64 295.02 479.12 720.39 
ต้นทุนขายและบริการ 91.70 105.02 117.32 177.38 
ก าไรขัน้ต้น 163.94 190.00 361.79 543.01 
ก าไรสุทธิ 85.43 111.05 154.80 222.04 
สินทรัพยร์วม 828.82 1824.82 2,810.85 5,089.88 
รวมหนีส้ิน 65.56 822.87 1,664.28 1,631.89 
รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 763.26 1,001.95 1,146.57 3,457.99 
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ภาพรวมรายไดจ้ากการด าเนินงานของปี 2564 อยู่ท่ีประมาณ 720.39 ลา้นบาทตน้ทุนขายและตน้ทุนการ
ใหบ้ริการของบริษัทฯ มีจ านวน 177.38 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้บริษัทฯ  อยู่ท่ี 543.01 ลา้นบาทและก าไรสทุธิ
ของบริษัทอยู่ท่ี 222.04 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 43.43  

ส าหรบังบแสดงฐานะการเงินบริษัทมีทรพัยส์ินรวมอยู่ท่ี 5,089.88 ลา้นบาท มีหนีส้ินรวมอยู่ท่ี 1,631.89 
ลา้นบาท และมีสว่นของผูถื้อหุน้รวมอยู่ท่ี 3,457.99 ลา้นบาท  ในส่วนอตัราส่วนทางการเงินท่ีส  าคญัในปี 2564 มีดงันี ้
บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ตน้อยู่ท่ีรอ้ยละ 75.38 อตัราก าไรสทุธิในปี 2564 อยู่ท่ีรอ้ยละ 30.82 และอตัราหนีส้ินต่อทุน
หรือ D/E Ratio ในปี 2564 อยู่ท่ี 0.47 เท่าครบั  

ดา้นอัตราการตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2564 อยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 5.26 สอัตรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้อยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 8.58และอตัราก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (EPS) อยู่ท่ีประมาณ 0.2403 บาทต่อ
หุน้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดมี
ค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด  

ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส  าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 416,438,230 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

 หน่วย:  ร้อยละ 

รายการ 2561 2562 2563 2564 

อัตราก าไรขัน้ต้น 64.13% 64.40% 75.51% 75.38% 
อัตราก าไรสุทธิ 32.29% 37.64% 32.31% 30.82% 
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ 
(เทา่) 

0.09 0.82 1.45 0.47 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 17.57% 10.55% 6.95% 5.26% 
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ 15.80% 12.84% 13.69% 8.58% 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ าน (EPS) (บาท) 0.153 0.1797 0.2202 0.2403 
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มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (150 ราย) 416,438,230 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 1 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 150 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้416,438,230 หุน้ 
หมายเหตุ:  มติวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการ
จ่ายปันผล 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษัท 
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ เง่ือนไข และขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญากูยื้ม
เงิน หรือสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ 
โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราวเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
แผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต ความตอ้งการในการใชเ้งินทนุและเงินทนุหมนุเวียน รวมถึงปัจจยั
ดา้นอื่น ๆ ท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนีต้ามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 54 ก าหนดวา่บริษัทฯ ตอ้ง
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

โดยบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิการจ่าย
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดดงันี ้

(ก) จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ในอัตรารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย เป็นจ านวน 4,939,164 บาท 

(ข) จ่ายปันผลส าหรบัผลด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2564 จากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร โดย
จ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู ้ถือหุ้นในอัตรา 30 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปันผล 
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จ านวนไม่เกิน 41,719,057 หุ ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ ้นไม่เกิน
20,859,528.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมลูคา่เท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทตอ่หุน้ 

(ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 
2,317,786 บาท (เพ่ือรองรบัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) 
แห่งประมวลรษัฎากรใหก้บัผูร้บัปันผล) 

รวมการจ่ายเงินปันผลในขอ้ (ข) และ (ค) เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0185186 บาท หรือคิดเป็น
จ านวนเงินประมาณไม่เกิน 23,177,314.50 บาท หรือเท่ากบัรอ้ยละ 23.46 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2564 โดยเงินปัน
ผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว ้โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บั
เงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 7 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นภายในวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2565 

อย่างไรกต็าม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจาก
ทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดม้ีการจ่ายปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นหุน้และเงินสด ตามมติท่ีประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2564 โดยจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ คิดเทียบเป็น
มลูค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุน้ และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.0018519 บาทต่อหุน้ 
หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทัง้สิน้ในอตัรา 0.0185186 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้หากรวมการจ่ายปันผลท่ีเสนอใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในครัง้นี ้รวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลขา้งตน้จะคิดเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุน้
ทัง้สิน้ในอตัรา 0.0370372 บาทตอ่หุน้ 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทยีบกับปีทีผ่่านมา เป็นดังนี ้

การจ่ายปัน
ผลจากผลการ
ด าเนินงาน 

(ปี) 

อัตราการจ่ายปันผล รวมอัตราการจ่ายปันผล
ทัง้สิน้ในอัตรา (บาท/หุ้น) 

อัตราปันผลเทยีบกับ
ก าไรสุทธิ หุน้ เงนิสด 

2564 0.0166667 0.0018519 0.0185186 41.82 

2563 0.0333333  0.0037037 0.037037 33.51 

 

 จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้ท่าน
ใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด 
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ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิ
การจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 416,438,230 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (150 ราย) 416,438,230 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 150 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้416,438,230 หุน้ 

หมายเหตุ:  มติวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 3,872,105.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 643,673,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 639,801,540.50 บาท โดยการตัดหุ้น
จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 7,744,211 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษัท 
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของ
บริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 5 ขา้งตน้ บริษัทฯ จึงตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรบัการจ่าย
ปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ก าหนดว่าบริษัทมหาชนจ ากดัจะ
เพ่ิมทนุจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมขึน้ และจะกระท าไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่าย
และไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ท่ีเหลือนัน้เป็นหุน้ท่ีออกไวเ้พ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ 

เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมีหุน้สามญัท่ียงัไมไ่ดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 7,744,211 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท ซึง่เป็นหุน้คงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 
27 ธันวาคม 2564 ดงันัน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 3,872,105.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 643,673,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
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639,801,540.50 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 7,744,211 หุน้ มลูค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 3,872,105.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 643,673,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 
639,801,540.50 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 7,744,211 หุน้ มลูค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี  
ผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด  

ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 3,872,105.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 643,673,646 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 639,801,540.50 บาท โดยการ
ตดัหุน้จดทะเบียนท่ียังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 7,744,211 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 416,438,230 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (150 ราย) 416,438,230 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 150 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้416,438,230 หุน้ 

หมายเหตุ:  มติวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบยีน 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษัท 
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
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นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี ้แจงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 6 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ข
หนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 639,801,540.50  บาท (หกรอ้ยสามสิบเกา้ลา้นแปดแสนหนึ่งพัน
หา้รอ้ยสี่สิบบาทหา้สิบสตางค)์ 

  แบ่งออกเป็น 1,279,603,081 หุน้ (หนึ่งพันสองรอ้ยเจ็ดสิบเก้าลา้นหกแสน
สามพนัแปดสิบเอด็หุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น:       

  หุน้สามญั 1,279,603,081 หุน้ (หนึ่งพันสองรอ้ยเจ็ดสิบเก้าลา้นหกแสน
สามพนัแปดสิบเอด็หุน้) 

  หุน้บรุิมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี  
ผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด  

ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 416,438,230 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (150 ราย) 416,438,230 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
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ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 150 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้416,438,230 หุน้ 

หมายเหตุ:  มตวิาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท จ านวน 20,859,528.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 639,801,540.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 660,661,069 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 41,719,057 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษัท 
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของ
บริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 5 ขา้งตน้ ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 20,859,528.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
639,801,540.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 660,661,069 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
41,719,057 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล** ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามแบบ
รายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 

**อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ เป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ จะตอ้งปรบัสิทธิตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ย
สิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 
1 (CHAYO-W1) และใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 
(CHAYO-W2) เพ่ือรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี  
ผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด 

ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 20,859,528.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 639,801,540.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 660,661,069 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพ่ิมทุนจ านวน 41,719,057 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 416,438,230 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (150 ราย) 416,438,230 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 150 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้416,438,230 หุน้ 

หมายเหตุ: มตวิาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบยีน 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษัท 
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี ้แจงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 8 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ข
หนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 660,661,069  บาท (หกรอ้ยหกสิบลา้นหกแสนหกหมื่นหนึ่งพนั
หกสิบเกา้บาทถว้น) 

  แบ่งออกเป็น 1,321,322,138 หุน้ (หนึ่งพันสามรอ้ยย่ีสิบเอ็ดลา้นสามแสน
สองหมื่นสองพนัหนึ่งรอ้ยสามสิบแปดหุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น:       

  หุน้สามญั 1,321,322,138 หุน้ (หนึ่งพันสามรอ้ยย่ีสิบเอ็ดลา้นสามแสน
สองหมื่นสองพนัหนึ่งรอ้ยสามสิบแปดหุน้) 



 
 

 

 
หนา้ 14 จาก 27 

 

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

  หุน้บรุิมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี  
ผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด  

ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิม
ทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 416,438,230 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (150 ราย) 416,438,230 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 150 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้416,438,230 หุน้ 

หมายเหตุ: มตวิาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษัท 
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าสืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ จ านวน  20,859,528.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 639,801,540.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 660,661,069 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 41,719,057 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 8 ขา้งตน้ จงึเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้
สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 41,719,057 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล
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ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล (Record Date) ใน
อตัราจัดสรร 30 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 20,859,528.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่า
เท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจัดสรรหุน้ปันผล
ดงักลา่ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0166667 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมี
อ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

(2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด  าเนินการต่าง ๆ  อนั
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อน
ผนัตา่ง ๆ และหลกัฐานที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการ
ติดตอ่และการย่ืนค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ์ และมีอ  านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็น และสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) สิ่งท่ีส่งมา
ดว้ย 3 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้ท่าน
ใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด  

ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 416,438,230 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (150 ราย) 416,438,230 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
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ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 150 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้416,438,230 หุน้ 

หมายเหตุ: มติวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 
24 ท่ีก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งใหมอ่ีกวาระได ้

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 จ านวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นายวฒิุศกัดิ ์ลาภเจริญทรพัย ์  ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ 
2. พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธุ ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ 
       สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน /กรรมการอิสระ 
3. นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์   กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4. นางพิมพ ์ปัทมสิงห ์ณ อยธุยา  กรรมการ 
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอ

ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ได ้ในช่วงระหว่างวนัท่ี 26 
ตลุาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 25 ตลุาคม 2564 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบั
การเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครัง้นี ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สีย) พิจารณาแลว้เห็นว่า
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เหมาะสมและเป็น
ประโยชนก์ับบริษัทฯ และเป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถว้นตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยนายวฒิุศกัดิ์ ลาภเจริญทรพัย ์และพลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สมควรไดร้ับการเสนอใหเ้ป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยขอ้มลูของกรรมการท่ีไดร้บัเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามประวตัิโดยสงัเขปของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน
ใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด 

ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

(1) นายวฒิุศกัดิ ์ลาภเจริญทรพัย ์  ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 399,006,868 95.8142 
ไมเ่ห็นดว้ย 17,431,362 4.1858 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (150 ราย) 416,438,230 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 150 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้416,438,230 หุน้ 

(2) พลอากาศเอกอานนท ์ จารยะพนัธุ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา  

     และพิจารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 416,438,230 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (150 ราย) 416,438,230 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 150 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้416,438,230 หุน้ 
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 (3) นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์  กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 416,438,230 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (150 ราย) 416,438,230 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 150 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้416,438,230 หุน้ 

 (4) นางพิมพ ์ ปัทมสิงห ์ณ อยธุยา  กรรมการ 

ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 416,438,230 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (150 ราย) 416,438,230 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 150 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้416,438,230 หุน้ 

 หมายเหตุ:  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่12 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษัท ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ  
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นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์ไดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ขอ้ 34 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตและ
บทบาทความรบัผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมี
ขนาดใกลเ้คียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาถึ งการขยายตวัทางธุรกิจ ฐานะทาง
การเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565 ดงันี ้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน: ในรูปแบบของเบีย้ประชุมและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนัสแลว้เป็นเงินไม่เกิน 
2,500,000 บาท ตอ่ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ปี 2564 ปี 2565 
 (ปีทีเ่สนอ) 

จ านวนค่าตอบแทน 
 (บาท) 

จ านวนค่าตอบแทน 
 (บาท) 

คา่ตอบแทนรวม ไมเ่กิน 2,000,000 ไมเ่กิน 2,500,000 

รายละเอยีดค่าเบีย้ประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย มีดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท ค่าเบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง/ต่อคน) 
ประธานกรรมการ 27,500 บาท 
กรรมการบริษัท 15,000 บาท 

 
คณะกรรมการชุดย่อย ค่าเบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง/ต่อคน) 
ประธานกรรมการชดุย่อย 12,500 บาท 

กรรมการ 10,000 บาท 
หมายเหต ุกรรมการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าในฐานะผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการบริษทั และกรรมการชดุย่อย 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นผลประโยชนอ์ืน่ใด ไม่รวมถงึสวัสดกิารทีใ่หกั้บพนักงานทั่วไป : ไมม่ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน
ใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด 
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ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี  2564 ตามท่ี
เสนอทกุประการดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชมุ ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 416,438,230 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (150 ราย) 416,438,230 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 150 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้416,438,230 หุน้ 

หมายเหตุ:  มติวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษัท ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ  

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์ไดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 59 และขอ้ 62 ซึ่งก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปีของ
บริษัทฯ และก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิ้จารณาคัดเลือกบริษัท ไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮา้สค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด (“PwC”) เป็นผูส้อบบญัชี โดยมีความเห็นว่าผูส้อบบญัชีจาก PwC มีความเป็น
อิสระ เหมาะสมในการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เน่ืองจาก PwC มีผลการปฏิบตัิงานดา้น
การตรวจสอบบญัชีอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจมาโดยตลอด รวมทัง้ PwC มีเครือข่ายครอบคลมุในหลายประเทศ และเป็นท่ี
ยอมรบัในระดบัสากล 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้จงึเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก PwC เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคน
หนึ่งดงัต่อไปนี  ้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรับ
อนญุาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของ PwC แทนได ้
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(1) นายบญุเลิศ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5339  
เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแลว้ 4 รอบปีบญัชี หรือ  

(2) นายชาญชยั ชยัประสิทธิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3760  
ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ  

(3) นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4298  
ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ   

ทั้งนี ้ ผู ้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ี เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  
บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร กรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของ PwC แลว้  
มีความเห็นว่าค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีท่ีเสนอมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น
ควรใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,410,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากค่าตอบแทนท่ีจ่าย
จริงส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมาจ านวน 260,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอยีดค่าสอบบัญช ี

ค่าสอบบัญช ี ปี 2564 (จ่ายจริง) ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) 
คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ไมเ่กิน 4,150,000 บาท 

(รวม 6 บริษัท) 
ไมเ่กิน 4,410,000 บาท 

(รวม 6 บริษัท) 
คา่บริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(รวม 6 บริษัท) 

ไมม่ ี ไมม่ ี

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน
ใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด 

ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 416,438,102 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
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มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (149 ราย) 416,438,102 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมลดลงจากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้128 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 149 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้416,438,102 หุน้ 

หมายเหตุ:  มติวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่14 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา  105 วรรคสอง ก าหนดว่า เมื่อท่ีประชุม
พิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด
จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้ประธานฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอเรื่องอื่นใดใหท่ี้ประชมุพิจารณา แตไ่มป่รากฏวา่มีผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอเรื่องอื่นใดใหท่ี้ประชมุพิจารณา 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดไดใ้นระเบียบวาระนี ้

ผู้ถอืหุน้ได้สอบถามเพิม่เตมิ ดังนี ้

นายศภุกฤต  อรา่มวิทย ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า เรื่องการขาย  NPL ท่ีพังงาท่ีใหข้่าว  
คิดวา่จะสามารถบนัทกึก าไรไดใ้นไตรมาสไหนแลว้มีโอกาสที่ผูซ้ือ้จะผิดนดัหรือไม่ 

นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์ ชีแ้จงวา่ ท่ีดินจงัหวดัพงังาเป็นการขายผ่านทางกรมบงัคบัคดี ดงันัน้ ก่อนจะมีการ
ประมลูผูเ้ขา้รว่มประมลูตอ้งมีการวางเงินมดัจ า โดยผูป้ระมลูไดว้างเงินมดัจ าไว้
ประมาณ 27.5 ลา้นบาท และตอ้งช าระทัง้หมดภายในเดือนกรกฎาคมซึง่โอกาสที่
ผูป้ระมลูจะไมช่ าระตามก าหนดก็มี แตก่็จะท าใหผู้ป้ระมลูถกูริบเงินมดัจ านัน้ และ
บริษัทฯ ก็จะไดเ้งินมดัจ าท่ีถูกรบินัน้มา 

นายศภุกฤต  อรา่มวิทย ์ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองสอบถามวา่ เรื่องของการ JV ปัจจบุนัอยู่ในขัน้ตอน
ไหน และบริษัทฯ มีการเจรจาอยู่เป็นจ านวนก่ีแห่ง 

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ ชีแ้จงว่า ปัจจุบนับริษัทฯ มีการคุยเรื่อง JV อยู่ประมาณ 3 สถาบัน ซึ่งมีสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่งเริ่มมีการท าโมเดลรว่มกนัแลว้ และไดม้ีการสง่ขอ้มลูมาใหบ้ริษัทฯ 
และบริษัทฯ ไดม้ีการเสนอราคาไป โดยภายในอีก 6 เดือนขา้งหนา้จะดวู่าโมเดลท่ี
ไดเ้สนอไปจะเป็นอย่างไร และถา้โมเดลเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้จะมีการพฒันาตอ่ไปวา่
จะใชโ้ครงสรา้งการจดัการแบบไหนและจะมีการแบ่งสดัสว่นการถือหุน้อย่างไร 
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นายศภุกฤต  อรา่มวิทย ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า ปัจจุบนัทาง BAM มีหนีเ้หลือหลงัขาย 
ซึ่งเป็นหนีไ้ม่มีหลกัประกนับริษัท ไดม้ีการคยุกบั BAM เพ่ือท่ีจะเอาส่วนนีม้าตาม
ใหท้าง BAM ดว้ยหรือไม ่

นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์ ชีแ้จงวา่บริษัทฯ ไดท้  างานใหก้บั BAM และสถาบนัการเงินอื่น ๆ รวมทัง้ AMC อื่น 
ๆ ดว้ย บริษัทฯ ยินดีรบับริการทัง้หมด 

นายศภุกฤต  อรา่มวิทย ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า การปล่อยสินเช่ือของบริษัท ชโย 
แคปปิตอล จ ากัด ปัจจุบันสามารถปล่อยไดเ้ท่าไรแลว้ และคิดว่าจะสามารถ
แต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงิน (FA) เพ่ือน าบริษัทเขา้ตลาดไดใ้นช่วงไหน เเละผูถื้อ
หุน้ CHAYO จะมีสิทธิได ้IPO ดว้ยหรือไม ่

นายณฐพล  ทิพชชัวาลวงศ ์ ชีแ้จงว่าในช่วงไตรมาสแรก บริษัท ชโย แคปปิตอล จ ากัด ไดม้ีการปล่อยสินเช่ือ
เพ่ิมขึน้จากช่วงสิน้ปี 2564 และบริษัทยังคงรับรูร้ายไดไ้ดด้ีตามสมควร ในการ
จดัตัง้ FA บริษัทขอดผูลประกอบการอีกครัง้ ซึ่งคาดว่าในช่วง 1-2 ปี บริษัทจะตัง้ 
FA เพ่ือเตรียมการย่ืน Filing ได ้ส่วนการให ้IPO กบัผูถื้อหุน้ของ CHAYO บริษัท
จะขอพิจารณาในล าดบัตอ่ไป 

นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า เรื่องการปล่อยสินเช่ือในปีนี ้บริษัทฯ ไดม้ีแผนในการปล่อย
สินเช่ืออีกประมาณ 1,000 ลา้นบาท โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดป้ล่อยสินเช่ือไป
แลว้ จ านวน 350 ลา้นบาท หากตวัเลข และระบบการบริหารจดัการภายในดี ก็จะ
มีการพิจารณาการตัง้ FA ในสว่นการให ้IPO กบัผูถื้อหุน้ของ CHAYO บริษัทฯ จะ
ดสูถานการณแ์ละปรกึษากบัท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

นายฑีฆพนัธุ ์ เจริญพงษ ์ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองสอบถามว่า ใน Oppday ครัง้ล่าสดุ ไดก้ล่าวถึง การ
คาดการณข์ายสินทรพัยแ์ปลงใหญ่ ในปี 2565 ได ้ 2-3 รายการ ไม่ทราบว่าจาก
ข่าวการขายสินทรพัยท่ี์พงังา 900 ลา้นบาท ทัง้ 3 รายการนีเ้ป็นรายการเดียวกบัท่ี
ใหข้อ้มลูไวใ้น Oppday ใช่หรือไม่ และยงัมีโอกาสขายสินทรพัยแ์ปลงใหญ่ไดอ้ีก
หรือไม ่ในช่วงเวลาท่ีเหลือของปี 2565 

นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์ ชีแ้จงว่า แปลงใหญ่ท่ีไดก้ล่าวถึงใน Oppday นั้นเราวางแผนไวว้่าจะขายได้
ประมาณ 2-3 แปลงซึ่งแปลงพังงามี 3 แปลงในตอนประมูล บริษัทฯ คาดว่าจะ
ขายไดแ้ค ่1 แปลง แตบ่ริษัทฯ ขายไดท้ัง้หมด 3 แปลง 

นายฑีฆพนัธุ ์ เจริญพงษ ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า บริษัทฯ คาดการณว์่า อีก 3-5 ปี 
ขา้งหนา้จะซือ้หนีปี้ละเท่าไหร่ และปริมาณการซือ้หนีจ้ะเพ่ิมขึน้ตอ่เน่ืองหรือไม่ 
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นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ ชีแ้จงว่า ในปีนีบ้ริษัทฯ ตัง้งบประมาณในการซือ้หนี ้3,000 ลา้นบาทในอีก 2 ปี
ขา้งหนา้คิดวา่งบประมาณในการซือ้หนีค้งจะไมห่นีไปจากตวัเลขนี ้และการเติบโต
ของบริษัทฯ จะเพ่ิมขึน้เรื่อย ๆ ถา้ภายใน 3 ปีบริษัทฯ สามารถหาเงินไดป้ระมาณ 
10,000 ลา้นบาทก็น่าจะเป็นสิ่งท่ีดี 

นายศภุกฤต  อรา่มวิทย ์ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองสอบถามว่า เรื่องของแอปพลิเคชั่น (Application) ท่ี
คณุสขุสนัตเ์คยใหข้่าวไวว้า่มีท าอยู่ 2 อย่าง คิดวา่จะท าส าเรจ็ไดใ้นช่วงไหน 

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ ชีแ้จงว่าน่าจะเป็นแอปพลิเคชั่นท่ีบริษัทฯ ไดไ้ปลงทุนร่วม ซึ่งก าลงัท าอยู่ โดยอยู่
ระหว่างศึกษาและเจรจาซึ่งถ้าส  าเร็จจะเป็นสิ่ง ท่ีดีกับบริษัท ฯ โดยบริษัทฯ 
พิจารณาถึง 2 เรื่องคือ (1) บริษัทฯ จะสามารถท าก าไรไดเ้ลยหรือไม่ และ (2) 
บริษัทฯ ไดป้ระโยชนก์บัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร 

นายฑีฆพนัธุ ์ เจริญพงษ ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า ปริมาณหนีเ้สียท่ีเพ่ิมขึน้จากช่วงโควิด 
จะสง่ผลใหม้ีหนีเ้สียในระบบเพ่ิมขึน้ไปอีกก่ีปี 

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ ชีแ้จงว่าปริมาณหนีเ้สียจะเพ่ิมขึน้ไปอีกหลายปี โดยปัจจุบนัธนาคารแห่งประเทศ
ไทยไดใ้หน้โยบายในการบริหาร โดยใหยื้ดระยะเวลา ลดตน้ ลดดอก ซึ่งการยืด
ระยะเวลาจะท าใหก้ลายเป็นหนีร้ะยะยาวมากขึน้ ซึ่งคาดว่าในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้
จะยงัเห็นตวัเลขมากอยู่ NPL ในระบบจะมากขึน้และหนีค้รวัเรือนจะสงูขึน้ 

นายฑีฆพนัธุ ์ เจริญพงษ ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า มีปัจจยัท าท่ีใหต้น้ทุนในการซือ้หนีแ้พง
ขึน้หรือไม ่

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ ชีแ้จงว่า ปัจจัยท่ีท าใหต้น้ทุนการซือ้หนีเ้พ่ิมมากขึน้คือมี AMC ท่ีเขา้มาซือ้หนี ้
เพ่ิมขึน้ และการท่ีธนาคารท า JV จะท าใหธ้นาคารมีโอกาสเลือก AMC มากขึน้ซึ่ง
เป็นสิ่งท่ีดีท่ีสว่นใหญ่เป็นตลาดของคนไทยมากกวา่ 

นายภาณพุนัธ ์ ลกัษณะบณัฑิต  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า ในปีนีจ้ะมีการแจก warrant ใหก้บัผูถื้อ
หุน้หรือไม ่

นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ก าลงัพิจารณาอยู่แต่ยงัไม่ไดต้ดัสินใจ ซึ่งจะตอ้งปรกึษากบัทาง
คณะกรรมการบริษัทอีกที 

นายธีรชัฌ ์ วงศร์ตันพิบลูย ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า MD&A ของปี 64 อยากทราบว่ารายได้
ดอกเบีย้ตามประมาณการ (Effective interest rate) ต่างจากรายไดด้อกเบีย้
สว่นเกินจากประมาณการอย่างไร 
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นายณฐพล  ทิพชชัวาลวงศ ์ ชีแ้จงว่า รายไดจ้ากการประมาณการตามมาตรฐานบัญชีท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้ง
ประมาณการรายไดด้อกเบีย้ขึน้มา หรือเรียกว่ารายไดจ้ากการประมาณการ หาก
มีการเก็บเงินจริงแลว้เกินจากท่ีประมาณการไว ้จึงถือเป็นรายไดส้่วนเกินจาก
ประมาณการ Ratio ใน 2 บรรทดัจาก MD&A 

นายเดน่สิน  รอยเกียรติศกัดิ ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า การ JV กับ K-bank มีขอ้ดีขอ้เสีย
อย่างไร จะม ีJV กบัธนาคารอื่นอีกหรือไม ่

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ ชีแ้จงวา่ ขอ้ดีของการ JV ท าใหเ้ราขยายตลาดเพ่ิมมากขึน้ บริษัทฯ ไดม้ีการเจรจา
กบัทกุสถาบนัการเงิน และอยากท่ีจะ JV ดว้ยเพราะจะท าใหบ้ริษัทฯ เติบโตขึน้ใน
แง่ของธนาคารเองก็จะลด NPL และลดการตัง้ส  ารองลง ซึ่งท าใหไ้ดป้ระโยชนท์ัง้
สองฝ่าย และจะส่งผลใหก้บัผูท่ี้เป็นลกูคา้จะไดร้บัการปฏิบัติในการแกไ้ขปัญหา
หนีท่ี้ดีขึน้ 

นายปิยะพงษ ์ ประสาททอง  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า สถานการณส์งครามระหว่างประเทศ
รสัเซียกบัประเทศยเูครนท่ีเกิดขึน้ในขณะนี ้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตรามีการผนัผวน
ท่ีไม่แน่นอน บริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างไร และบริษัทฯ ได้
ประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้อย่างไรบา้ง 

นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์ ชีแ้จงว่า ในเรื่องของสงครามรสัเซีย ท่ีกระทบชดัเจนคือเรื่องของราคาน า้มนั ค่า
ครองชีพ สินคา้อปุโภคบริโภคจะสูงขึน้ท าใหเ้งินเฟ้อมากขึน้ สิ่งท่ีบริษัทฯ มองไว้
คือในอนาคตดอกเบีย้จะมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมขึน้ ในเรื่องอตัราแลกเปลี่ยนบริษัทฯ 
ไม่ไดผู้กกับอัตราแลกเปลี่ยนเน่ืองจากบริษัทฯ ใช้เฉพาะเงินสกุลไทย จึงไม่มี
ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยน ในเรื่องตน้ทุนของการด าเนินงานเช่นดอกเบีย้ใน
การซือ้พอรต์ เขา้มาก็จะมีแนวโนม้ท่ีสูงขึน้ ซึ่งล่าสดุบริษัทฯ ไดม้ีการออกหุน้กูซ้ึ่ง
ไดม้ีการก าหนดดอกเบีย้ท่ีแน่นอนเป็นระยะเวลา 3 ปีครึ่ง ในอตัราประมาณ 6% 
จะท าใหบ้ริษัทฯ ไม่มีผลกระทบในเรื่องอตัราดอกเบีย้เท่าไหร่นัก แต่ในอนาคต
อาจจะมี ถา้ในอนาคตเราสามารถมีเรตติง้ท่ีดีขึน้ไดอ้ตัราดอกเบีย้ก็จะถูกลงซึ่ง
บริษัทฯ ไดว้างแผนไวแ้ลว้ 

นายอนภุมูิ  ค ายงั  ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองสอบถามวา่ อตัราดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้ จะสง่ผลอย่างไร
ตอ่บริษัทฯ และแนวโนม้ในอนาคตบริษัทฯ จะมีการรว่มมือกบัธนาคารอย่างไร
บา้ง 
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นายณฐพล  ทิพชชัวาลวงศ ์ ชีแ้จงวา่ อตัราดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้จะสง่ผลท าใหค้า่ใชจ้่ายของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้เพราะ
บริษัทฯ ไดม้ีการออกหุน้กูร้วมถึงการกูยื้มจากสถาบนัการเงินเขา้มาซือ้หนีก้็ท  าให้
มีคา่ใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ และท าใหก้ าไรลดลง 

นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า อย่างท่ีไดเ้รียนใหท้ราบว่าบริษัทฯ ไดม้ีการคงดอกเบีย้ไวท่ี้ 3 ปี
ครึง่ และมีการวางแผนว่าหากบริษัทฯ ท าเรตติง้ไดด้ีขึน้อตัราดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้จะ
ไมม่ีผลกบัตน้ทนุของบริษัทฯ 

นายดสุิต บดุด ี ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองสอบถามดงันี ้
1. แนวโนม้อตุสาหกรรมและการแข่งขนัในปี 2565 เป็นอย่างไร  
2. แผนการลงทุนซือ้หนีเ้พ่ิม 1-1.5 หมื่นลา้นบาท แบ่งงบลงทุนเป็นซือ้หนีม้ี

หลกัประกนัและไมม่ีหลกัประกนัอย่างไร 
3. แผนการปล่อยสินเช่ือ 1,000 ลา้นบาท ในปี 2565 เป็นการปล่อยสินเช่ือ

ประเภทใดบา้ง และ yield สินเช่ือเป็นอย่างไรบา้ง 
4. Cash collection ในไตรมาส 1/2565 เป็นอย่างไรบา้ง 
5. ความคืบหนา้การขายท่ีดิน 3 แปลงท่ีพงังาเป็นอย่างไร และถา้ผูซ้ือ้จ่ายเงิน

ครบแลว้ ทางบริษัทฯ จะรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรเท่าไหรบ่า้ง 
นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์ ชีแ้จงว่า เรื่อง Cash Collection จากตวัเลขล่าสดุของไตรมาส 1 จะเห็นไดว้่าจะ

เป็นตวัยอดการจัดเก็บของหนีท่ี้ไม่มีหลกัประกันจะเป็นยอดสูงสุดตัง้แต่บริษัทฯ 
ท ามาโดยตวัเลขลา่สดุอยู่ท่ีประมาณ 70 ลา้นบาท โดยในไตรมาสก่อนอยู่ท่ี 50 ถึง 
60 ลา้นบาท จึงเป็นตวัเลขท่ีสงูขึน้ ในเรื่องของท่ีดินจงัหวดัพงังาบริษัทฯ ไดม้ีการ
ติดตามผูซ้ือ้อยู่ โดยมีการนัดช าระในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าผู้
ประมลูไดน้่าจะช าระราคา แตห่ากผิดนดัไม่จ่ายช าระก็จะท าใหผู้ซ้ือ้เสียเงินมดัจ า
ไปประมาณ 27.5 ลา้นบาท 

นายณฐพล  ทิพชชัวาลวงศ ์ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า เป้าหมายส าหรบัสินเช่ือในปี 2565 บริษัทฯ มีการตัง้เป้าเพ่ือ
ปลอ่ยสินเช่ือรายใหมท่ี่ 1,000 ลา้นบาท และ yield ประมาณ 15 ถงึ 20 % 

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า เรื่องการซือ้หนีม้ีการแข่งขันเพ่ิมมากขึน้ซึ่งท าให้การซือ้ซึ่ง
คาดการณว์่าจะถูกลงก็ไม่ถูกลงเน่ืองจากมีการแข่งขนัสงูแต่บริษัทฯ ยงัคงบริหาร
ไดเ้ป็นอย่างดี และยังซือ้ไดใ้นราคาท่ีไม่แพงซึ่งเป็นความสามารถของบริษัทฯ  
ท่ีจะตอ้งหาไปเรื่อย ๆ โดยหาโอกาสและช่องว่างของธุรกิจในเรื่องของการซือ้หนี ้
ซึ่งบริษัทฯ มีงบประมาณ จ านวน 3,000 ลา้นบาท โดยใหC้hayo JV มีเป้าซือ้
จ านวน 1,500 ลา้นบาท เพ่ือซือ้หนีท่ี้มีหลกัประกัน และเป็นหนีชิ้น้ใหญ่โดยอาจ
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

เป็น SME หรือเป็น Corporate Loan และอีกจ านวน 1,500 ลา้นบาทจะอยู่ท่ี 
Chayo โดยการซือ้หนีท่ี้มีหลกัประกนัจ านวน 1,000 ถึง 1,200 ลา้นบาท และซือ้
หนีท่ี้ไมม่ีหลกัประกนั จ านวน 300 ถึง 500 ลา้นบาท ดงันัน้ ทัง้ 2 บริษัทจะใชเ้งิน
ทัง้หมดจ านวน 3,000 ลา้นบาท และคาดว่าจะไดห้นีม้าบริหารเพ่ิมประมาณ 
10,000 -15,000 ลา้นบาทในปีนี ้

เม่ือไมม่ีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุม
ในวนันี ้และขอขอบคณุในความรว่มมือและการใหค้วามสนบัสนนุของทกุ ๆ ท่าน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน าขอ้เสนอแนะของ
ทกุท่านไปปรบัปรุงการบริหารใหด้ีย่ิงขึน้ตอ่ไป  

ปิดประชมุเวลา 12.10 น.        

  
 

 
  

(นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ)์ 
เลขานกุารบริษัท                    

  

   

  (นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ)์ 
ประธานในท่ีประชมุ 

 


