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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2562
ของ
บริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดประชุมขึน้ เมื่อวัน
จันทร์ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมรัชวิภา ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.
นายวุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้
ถือหุน้ เข้าสูก่ ารประชุม และแถลงว่าในขณะที่เริ่มประชุม มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
รวมทัง้ สิน้ 1,123 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 402,023,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.0039 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมด
ของบริษัทฯ ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42
จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครัง้ นีเ้ พื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 6 ท่าน ได้แก่ (จากทั้งหมด 9 ท่าน)
1. นายวุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายอานนท์ จารยะพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายธีรณัฎฐ์ ตัง้ สถาพรพงษ์
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์
รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์
กรรมการ
6. นางรสพร สุขสมพร
กรรมการ
ผู้บริหารของบริษัท จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์
2. นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ เลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. คุณวรฐ ทรฤกษ์
2. คุณ ปวีณา เยี่ยงสกุลไพศาล
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. คุณคม วชิรวราการ
2. ภาสิตา นานานุกลู
3. สุธิดา ชัยสุวรรณ
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ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 นีม้ ีวาระการประชุมจานวน 10 วาระ ตาม
รายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้สง่ ให้ผถู้ ือหุน้ เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว
ก่อนเข้าสูว่ าระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ (“ผู้ดาเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
การประชุม ดังนี ้
1. การนับลงคะแนน ให้นบั หุน้ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง ในกรณี ที่ผถู้ ื อหุน้ มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ ื อหุน้
ดังกล่าวจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ กรรมการ
2. การลงคะแนน ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ลงคะแนน
เสียงตามวิธีการดังต่อไปนี ้
การลงมติในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผถู้ ือหุน้ ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วยค่ะ
ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ ในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผูใ้ ดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ทาเครื่องหมายในช่อง □ ไม่เห็นด้วย หรือ □ งดออกเสียงใน
บัตรลงคะแนน และยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนและนาไปตรวจนับ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะ
ออกเสียงเห็นด้วย ให้ทาเครือ่ งหมายในช่อง □ เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทัง้ หมดคืนเจ้าหน้าที่หลัง
ปิ ดการประชุม ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานและเพื่อทาให้เกิดความโปร่งใส แต่จะไม่มี
ผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว
ทัง้ นี ้ ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเสนอให้ลงคะแนนอนุมตั ิ
แต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครือ่ งหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้วยทุกครัง้
ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหกั คะแนนที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจานวนเสียง
ทัง้ หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นบั คะแนน ภายหลังจากที่
ประธานฯ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายได้ประกาศปิ ดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนัน้ ๆ แล้วจะถือว่าเป็ นบัตรที่เห็นด้วย
เท่านัน้ และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรือ่ งดังกล่าว ให้ที่
ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นบั ได้จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมทัง้ ด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนัน้ ๆ
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สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตนได้ โดยส่ง
บัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่อยูบ่ ริเวณประตูทางเข้าออก
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผูถ้ ือหุน้ นัน้ บริษัทฯ ได้นาคะแนนของผูถ้ ือหุน้ รายนัน้ ในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีขา้ งต้นเพื่อการลงมติตามวาระ
แล้ว ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่
ได้แจ้งไป
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 การลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6
วาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะต้องผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนัน้ ๆ จะไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับ
คะแนน
ส่วนการลงคะแนนสาหรับวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 การนับคะแนนของผูถ้ ื อหุน้ ในวาระที่ 7 จะนับ
คะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง
ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุด่นั แอนด์
พาร์ทเนอร์ จากัด ร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน
หลังจากที่ประธานฯ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายจากประธานฯ ได้ชีแ้ จงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ก่อน
ลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซักถามรายละเอียดของวาระนัน้ เพิ่มเติม โดย
ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนตัง้ คาถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงาน
การประชุม สาหรับผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีเรือ่ งสอบถามหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมใน
ครัง้ นี ้ ให้สอบถามในวาระที่ 10 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ
เมื่อผูด้ าเนินการประชุมชีแ้ จงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2561 ของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) และดาเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ประธานฯ ไม่มีเรือ่ งแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2562
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชีแ้ จง
รายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
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นายกิตติ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 เป็ นเรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ได้จดั ประชุมขึน้ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทารายงานการประชุม
และได้จ ัด ส่ง สาเนารายงานการประชุม ดัง กล่า ว ให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิ ญประชุมในครัง้ นี ้
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ศกึ ษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการ
บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2562 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 3 มกราคม
2562 ดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการเสนอแนะหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
หรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกคะแนนเสียง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
402,033,100
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
-*
บัตรเสีย
0
-*
รวม
402,033,100
100.0000
*ไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 1 ราย นั บเป็ นจานวนหุ้นได้
10,000 หุน้ รวมมีผู้ถือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน
1,124 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 402,033,100 หุน้
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดาเนินการของบริษัทฯ ประจาปี 2561
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่
เกิดขึน้ ในรอบปี 2561 ในรายงานประจาปี 2561 ซึ่งได้สง่ ให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 แล้ว คณะกรรมการบริษั ท พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ควรเสนอให้ที่ ป ระชุม ผู้
ถื อ หุ้น รับ ทราบผลการดาเนิ น งานของบริษั ท ฯ ในรอบปี 2561
จากนัน้ ประธานฯ ได้เชิญให้คณ
ุ สุขสันต์ ยศะสินธุ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คุณกิตติ
ตัง้ ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Deputy CEO) และคุณณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่
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บริหารบัญชีและการเงิน (CFO) สรุ ปรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และชีแ้ จง
แผนการดาเนินงานของปี ปัจจุบนั ให้แก่ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
นายสุขสันต์ นายณฐพล และนายกิตติ ได้รายงานต่อที่ประชุม เกี่ ย วกับ ผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ดังนี ้

รายการ
รายได้จากการดาเนินงาน

2559

2560

2561

197.14

205.98

255.64

ต้นทุนการให้บริการ

61.60

73.24

91.70

กาไรขัน้ ต้น

135.54

132.74

163.94

กาไรสุทธิ

70.89

58.24

85.43

สินทรัพย์รวม

307.42

415.48

828.82

รวมหนีส้ นิ

31.90

82.26

65.56

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

275.52

333.22

763.26

นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท รายงานว่า ภาพรวมรายได้ของปี
2561 อยู่ที่ประมาณ 255.64 ลบ. เพิ่มขึน้ จากปี ที่แล้วประมาณร้อยละ 24 ต้นทุนการให้บริการในปี นีอ้ ยู่ที่
ประมาณ 91.70 ลบ. โดยอัตราต้นทุนการให้บริการแล้วอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 35.9 ของรายได้ ซึ่งใกล้เคียง
กับปี ที่แล้วที่อยู่ที่รอ้ ยละ 35.6 ส่วนกาไรขัน้ ต้นในปี นีอ้ ยู่ที่ประมาณ 163.94 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ
64.1 ของรายได้รวมซึ่งใกล้เคียงกับปี ที่แล้วที่อยู่ที่รอ้ ยละ 64.4 โดยบริษัทมีรายได้อื่นๆ อีกประมาณ 2.2
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ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายได้จากดอกเบีย้ เงินฝากของเงินระดมทุน ที่เราเก็บไว้เพื่อรอการลงทุน และมี
กาไรจากการขายสินทรัพย์ รอการขาย หรือ NPA
ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งอยู่ที่ 60.75 ลบ. คิดเป็ น 23.8% ซึ่งเพิ่มจากปี ก่อนเล็กน้อย (ปี ที่แล้วอยู่ที่
ร้อยละ 22) โดยการเพิ่มขึน่ ส่วนใหญ่เกิดจาการ Provision ของพอร์ตสินเชื่อด้อยคุณภาพประมาณ 9 - 10
ลบ. ส่วนต้นทุนทางการเงินนัน้ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.1 ซึ่งเพิ่มขึน้ จากการที่บริษัทมีการ leverage มาก
ขึน้ หรือมีการกูย้ ืมมากขึน้
โดยกาไรก่อนภาษี 109 ลบ. คิดเป็ น 42% ซึง่ ใกล้เคียงกับปี ที่แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายทางภาษี อยู่ที่ประมาณ 23
ลบ. คิดเป็ น 9.3% ซึ่งลดลงจากปี ที่แล้วที่อยู่ที่ 13.9% เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีค่าในการเข้าตลาดซึ่ง
สามารถนามาเครดิตภาษี ได้ ทาให้ในปี 2561 บริษัทมีกาไรสุทธิจานวน 85.43 ลบ.คิดเป็ น 33.4% ของนได้
ซึง่ สูงกว่าปี ก่อนที่กาไรอยูท่ ี่ 58.24 หรือคิดเป็ น 28.3% ของรายได้ โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทยังสามารถรักษา
ระดับกาไรสุทธิให้อยูท่ ี่ประมาณ 30% ได้
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้อธิบายเพิ่มเติม ในส่วนสินทรัพย์
บริษัทมีสินทรัพย์รวม 828 ลบ. โดยเพิ่มขึน้ จากปี ที่แล้วที่สินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 415 ล้านบาท โดย
เพิ่มขึน้ มาประมาณ 413 ลบ. โดยการเพิ่มส่วนใหญ่เกิดจาก กาไรจากการดาเนินธุรกิจ และการเพิ่มขึน้
จากเงิ นระดมทุน IPO (ในรู ปเงิ นสดและรายการเทียบเท่า เงิ นสด) และการที่บริษัทนาเงิ น ไปซือ้ กอง
สินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพเพิ่มขึน้ ทาให้สนิ ทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพเพิ่มขึน้
ด้านรวมหนีส้ นิ ปี 2561 อยู่ 65 ลบ. ส่วนปี 2560 อยู่ 82 ลบ. โดยลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการที่บริษัทมีการ
ชาระคืนเงินกูส้ ถาบันการเงิน โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมในปี 2561 อยู่ที่ 763 ลบ. เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนที่อยู่ที่
ประมาณ 333 ลบ. โดยการเพิ่มส่วนใหญ่เกิดจาการที่บริษัทได้รบั เงิน IPO และบริษัทมีกาไรจากการ
ดาเนินงาน และมีก ารจ่ายปั น ผล โดยส่งผลให้กาไรสะสมลดลงเล็กน้อย ทัง้ นีน้ ายณฐพลฯ ได้อธิ บาย
อัตราส่วนที่สาคัญของบริษัทดังนี ้
2559
68.75%

2560
64.44%

2561
64.13%

35.83%

28.20%

32.29%

0.12

0.25

0.09

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

23.52%

16.11%

13.73%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

29.53%

19.13%

15.58%

กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (EPS)

0.1688

0.1387

0.1605

อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

* อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า) , อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ , อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ มีสดั ส่วนที่ลดลงเนื่องจากมีปริมาณเงินทุน
IPO หรือส่วนทุนที่เพิ่มเข้ามามากขึน้

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้ จงเพิ่มเติม สาหรับแผนการ
ดาเนินงานปี 2562 ดังนี ้
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1. ในปี 2562 นีบ้ ริษัทยังคงเน้นในการดาเนินธุรกิจหลักเป็ นหลัก นัน้ ก็คิอการประมูลซือ้ และ/หรือซือ้ หนี ้
เข้ามาบริหาร โดยบริษัทได้ตงั้ งบประมาณในการประมูลหนีไ้ ว้ประมาณ 800 – 1,000 ลบ. และในปี นี ้
กฎหมายได้ อนุญาตให้บริษัท บริหารสินทรัพย์สามารถเข้าซือ้ สินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ จากบริษัทที่ไม่ใช่
สถาบันการเงินได้ดว้ ย จึงเป็ นโอกาสที่ดีในการขยายตลาด
2. ส่ว นงานด้า นบริก ารหรือ งานบริก ารจัด เก็ บหนี ้ จะมีก ารขยายงานเพิ่ ม ขึน้ ซึ่ง มีต ้นทุนแค่ป ริม าณ
พนักงานเท่านัน้
3. เริม่ ดาเนินการปล่อยสินเชื่อ ทัง้ มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยใช้งบประมาณ 200- 250 ลบ.
โดยบริษัท
โดยในภาพรวมแล้วบริษัทคาดว่ารายได้รวมทัง้ ปี นา่ จะเติบโตไม่ต่ากว่าร้อยละ
นายสุรยิ นต์ จิตราภัณฑ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามพิ่มเติม ดังนี ้
1. เงินที่ได้จากการขายหุน้ แบบเฉพาะเจาะจง PP บริษัทได้รบั เงินครบหรือไม่
คุณกิตติฯ ตอบ ทางบริษัทได้รบั เงินครบถ้วนเรียบร้อย
2. จากที่คุณสุขสันต์ฯ ชี เ้ จ้งว่ามีแผนจะใช้เงิน ประมาณ 1,000 ลบ. ในการประมูลซือ้ หนี ้ อยากทราบ
สัดส่วน สถาบันการเงิน ไม่ใช่สถาบันการเงิน จะเป็ นเท่าไหร่ อย่างไร และแผนที่จะลงทุนขยายคอล
เซ็นเตอร์ใช้ปริมาณเงินเท่าไหร่ มีแผนธุรกิจอย่างไร ที่จะทาให้รายได้ Call Center กลับคืนมา
คุณกิตติฯ ตอบ การซือ้ หนี ้ บริษัทได้ขอมติออกหุน้ กูก้ ับผูถ้ ือหุน้ ไปเรียบร้อยแล้ว จานวนไม่เกิน 1,250
ลบ. ซึ่งจะนาไปซือ้ หนีป้ ระมาณ 800- 1,000 ลบ. ทัง้ นีก้ ็ ขึน้ อยู่กับปั จจัยสภาวะของ
ตลาดด้วย ส่วนงบประมาณในขยายคอลเซ็นเตอร์นอ้ ยมาก ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่องของ
การจ้างพนักงานเพิ่มเป็ นหลัก และส่วนเรื่องรายได้คอลเซ็นเตอร์ นัน้ บริษัทได้มีการ
เปลีย่ นชื่อเป็ น บจ. ชโย พร็อพเพอร์ตี ้ แอนด์ เซอร์วิส เพิ่มทุน และแก้ไขวัตถุประสงค์ให้
รองรับกับการต่อยอดธุรกิจ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากที่บริษัทซือ้ มาโดยหากตลาด
อานวยก็คิดว่าน่าจะเป็ นรายได้อีกทางนึงให้กบั Call Center
คุณสุขสันต์ฯ ได้ชีแ้ จ้งเพิ่มเติม เรือ่ งการเข้าร่วมประมูล เวลาซือ้ ให้มองเป็ นประเภทมีหลักประกัน และไม่มี
หลักประกัน จะชัดเจนกว่า ส่วนจะซือ้ จากสถาบันหรือไม่ใช่สถาบันการเงินนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ที่นนั้ ๆมีการจัด เปิ ด
ประมูลหรือไม่ โดยในปี นีผ้ มเชื่อว่าจะมีการขายหนีห้ ลักประกันออกมามากว่า
นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามพิ่มเติม อยากให้คุณสุขสันต์อธิ บายให้ชดั เจนมากยิ่งขึน้ ว่า
งบประมาณใช้ซือ้ หนีท้ ี่มีหลักประกันเท่าไหร่ และหนีท้ ี่ไม่มีหลักประกันเท่าไหร่
คุณสุขสันต์ฯ ตอบ สมมุติ คณะกรรมการอนุมตั ิงบในปี นี ้ 1,000 ลบ. (เฉพาะเรื่องการประมูลซือ้ หนี ้)
สัดส่วนการซือ้ หนี ้ มีหลักประกันต่อไม่มีหลักประกัน จะเป็ น 70 ต่อ 30 คิดเป็ นเงิน 700 ลบ. ต่อ 300 ลบ.
สาหรับหนีท้ ี่มีหลักประกัน 700 ลบ. สมมุติวา่ บริษัทซือ้ ที่ 50% ของราคาประเมิน บริษัทก็ได้หลักประกันมา
ประมาณ 1,400 ลบ. สาหรับหนีท้ ี่ไม่มีหลักประกัน 300 ลบ. สมมุติวา่ บริษัทซือ้ ที่ 4%-5% ของมูลหนีท้ งั้ สิน้
บริษัทจะได้ มูลหนีม้ าประมาณ 6,000 –7,500 ลบ. ประมาณนีค้ รับ โดยในปี นีบ้ ริษัทคาดว่า ทางสถาบัน
การเงินอาจมีการขายหนีม้ ีหลักประกันเพิ่มมากขึน้ โดยอาจทาให้สดั ส่วนการขายและ/หรือเปลี่นเป็ น 80:
20.
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นายสุรยิ นต์ จิตราภัณฑ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามต่อ เรือ่ งการขอใบอนุญาตปล่อยสินเชื่อของบริษัทต่างมีความ
คืบหน้าไปถึงไหนอย่างไร
คุณณฐพลฯ ตอบ ในปี นี ้ ช่วงมีนาคม บริษัทได้ใบอนุญาตการปล่อยสินเชื่อประเภทนาโนไฟแนนซ์ และ
Perosonal loan เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนพิโกไฟแนนซ์ อยูร่ ะหว่างขออนุญาต
นายสุรยิ นต์ จิตราภัณฑ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี ้ อยากให้บริษัทจัดทารายงานประจาปี
เป็ นรูปเล่ม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่มาประชุม เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมแล้วไม่มีเอกสารใดๆให้ผถู้ ือหุน้ เลย
คุณกิตติฯ ตอบ เนื่องจากทางตลาดได้มีนโยบาย การจัดส่งเอกสารการประชุมในรู ปแบบ Paperless หรือ
แบบไม่ใช้กระดาษแล้ว และบริษัทได้สง่ หนังสือเชิญแบบประชุมในรู ปแบบ QR CODE แล้ว แต่อย่างไรก็
ตามบริษัทขอรับข้อเสนอแนะของทางผูถ้ ือหุน้ ไปพิจารณาครับเพื่อปรับปรุงการประชุมในครัง้ หน้าครับ
ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ใดสอบถาม
เพิ่มเติม
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ ผูถ้ ือหุน้ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบ
รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 แล้ว
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีค้ ณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิรบั รองงบการเงินประจาปี 2561 สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผา่ นการตรวจสอบ และรับรองจาก
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ซึง่ บริษัทฯ ได้แนบงบการเงินดังกล่าวไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้
ได้ศกึ ษารายละเอียดแล้ว และมีรายละเอียดตามที่ฝ่ายบริหารได้รายงานข้อมูลในวาระก่อนแล้ว
ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถาม
เพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุด ณ วันที 31
ธันวาคม 2561
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
406,413,101
100.0000 %
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ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวม
406,413,101
*ไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

0.0000 %
- *
- *
100.0000 %

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 3 ราย นั บเป็ นจานวนหุ้นได้
4,380,001 หุน้ รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน
1,127 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 406,413,101 หุน้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 เพื่อเป็ นทุ นสารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปั นผล
ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท เป็ นผู้
ชีแ้ จงข้อมูลการจัดสรรกาไรสุทธิและการจ่ายเงินปั นผลต่อผูถ้ ือหุน้
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มี
นโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลัง หักภาษี เงินได้ของ
งบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลขึน้ อยู่
กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญากูย้ ืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดาเนินงาน และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท
อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการ
เติบโตทางธุรกิจของกลุม่ บริษัท ฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึง
ปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทัง้ นีก้ ารจ่ายปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2561 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 88.52 ล้านบาท
และมี ก าไรสะสมที่ ยัง ไม่จัด สรรตามงบเฉพาะกิ จ การจ านวน 49,558,864 บาท บริษั ท ฯ จึ ง สามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ เป็ นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนีต้ ามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 54 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ และ
การจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(ก) จัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ในอัต ราร้อ ยละ 5 ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ น จานวนรวมทัง้ สิน้
4,428,782.27 บาท ( ทั้ง นี ้ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษั ท ฯ มี ทุน สารองตามกฎหมายจ านวน
7,262,746 บาท ซึง่ รวมการจัดสรรในครัง้ นีแ้ ล้ว )
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(ข) จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท หรือคิดเป็ นเงินจานวนประมาณ 57.60 ล้านบาท ทัง้ นี ้
เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาทในวันที่ 8 มิถนุ ายน
2561 จึงเหลือเงินปั นผลเพื่อจัดสรรสาหรับปี 2561 ในครัง้ นีเ้ ป็ นจานวน 0.04 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย สาหรับเงินได้จากการได้รบั เงินปั นผลในอัตราตามอัตราที่
กฎหมายกาหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั เงิ นปั นผลในวัน ที่ 10 เมษายน
2562 ซึง่ เป็ นวันให้สทิ ธิผถู้ ือหุน้ (Record Date) (ทัง้ นีก้ ารให้สทิ ธิดงั กล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ก่อน) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ ื อหุน้ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือ ไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุน้ ใดสอบถาม
เพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ให้จดั สรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย จานวน 4,428,782.27 บาท และการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และกาไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
หรือคิดเป็ นเงินจานวนประมาณ 57.60 ล้านบาท ตามที่เสนอทุกประการ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
จานวน (เสียง)
เห็นด้วย
406,413,101
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวม
406,413,101
*ไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
-*
-*
100.0000

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิ ต ติ ตัง้ ศรีว งศ์ รองประธานเจ้า หน้า ที่บ ริห ารและเลขานุก ารบริษั ท
ชี แ้ จงข้อมูล การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา
71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 24 ของบริษัทฯ ที่กาหนดให้ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
หน้า 10 จาก 16

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 1
กรรมการทัง้ หมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระ
ได้ โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 นี ้ มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ดังนี ้
1) นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2) นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์

กรรมการ

3) นางสาวสิรพิ รรณ จันทร์ทิพย์

กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การสายพัฒนาธุรกิจ

เพื่อให้การเลือกตัง้ เป็ นไปอย่างบริสทุ ธิ์ ยุติธรรม และเป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ประธาน
ฯ ได้เชิญกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตัง้
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง
ตามวาระในครัง้ นีม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด อีกทัง้ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็ นประโยชน์
และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสาเร็จ บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตัง้
1) นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2) นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์

กรรมการ

3) นางสาวสิรพิ รรณ จันทร์ทิพย์

กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การสายพัฒนาธุรกิจ

ซึง่ เป็ นกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่
โดยมีรายละเอียดประวัติของทัง้ 3 ท่านในรายงานประจาปี และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 3 ซึง่ บริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้พิจารณารายละเอียดแล้ว
ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ใดสอบถาม
เพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และเพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามแนวทางการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ขอให้ท่า นผู้ถื อ หุ้น ลงคะแนนอนุมัติ แ ต่ง ตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีก
วาระ หนึง่ โดยการเลือกตัง้ กลับเข้ามาเป็ นรายบุคคล
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
1) นายสุขสันต์
ยศะสินธุ์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ ดว้ ยคะแนน
เสียงเป็ น เอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
หน้า 11 จาก 16

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 1
ผู้ถอื หุ้น
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
406,403,101
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
10,000
-*
บัตรเสีย
0
-*
รวม
406,413,101
100.0000
*ไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
2) นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ กรรมการ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
406,403,101
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
10,000
-*
บัตรเสีย
0
-*
รวม
406,413,101
100.0000
*ไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
3) นางสาวสิรพิ รรณ จันทร์ทิพย์ กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การสายพัฒนาธุรกิจ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
406,403,101
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
10,000
-*
บัตรเสีย
0
-*
รวม
406,413,101
100.0000
*ไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชีแ้ จงข้อมูล
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2562 ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไป
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ ที่กาหนดให้ผู้
ถือหุน้ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท

หน้า 12 จาก 16

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 1
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ
ความรับผิดชอบ และการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับ
บริษั ทที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุ ตสาหกรรมและมี ขนาดใกล้เคียงกัน
แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียง
พอที่ จะดูแลและรักษากรรมการ และจู งใจให้กรรมการปฏิ บัติ งานกับบริ ษั ทฯ ให้บรรลุเป้ าหมายและมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี ้ กระบวนการกาหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาและนาเสนอจานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนนาเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาเห็ น ควรให้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก า หนด
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท สาหรับปี 2562 ในรู ปแบบค่าเบีย้ ประชุม
กรรมการและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงโบนัสรวมแล้วไม่เกิน 1,750,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็ นเงิน (บาท)

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
จานวนค่าตอบแทน
กรรมการ (บาท)
ไม่เกิน 1,750,000

รายละเอียดค่าเบีย้ ประชุมกรรมการมีดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ

ปี 2561
จานวนค่าตอบแทน
กรรมการ (บาท)
ไม่เกิน 1,500,000

ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครั้ง)
25,000 บาท
12,500 บาท
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครั้ง)
12,500 บาท
10,000 บาท

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร ไม่มีสิทธิ์ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ใดสอบถาม
เพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุม ให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2561 ในรู ปแบบค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
และผลตอบแทนอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงโบนัสรวมแล้วไม่เกิน 1,750,000 บาท ตามที่เสนอ
หน้า 13 จาก 16

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 1
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
จานวน (เสียง)
เห็นด้วย
406,503,101
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
10,000
บัตรเสีย
0
รวม
406,513,101

คิดเป็ นร้อยละ
99.9975
0.0000
0.0025
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้
100,000 หุน้ รวมมีผู้ถือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน
1,128 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 406,513,101 หุน้

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยประจาปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชีแ้ จงข้อมูล
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2562 ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษั ทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อ บัง คับ ของบริษั ทฯ ข้อ 59 และ 62 ซึ่ง
กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการ
เสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีเนื่องจากมีผลการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบอยูใ่ นระดับที่นา่ พอใจมาโดยตลอดรวมทัง้ มีเครือข่าย
ครอบคลุมในหลายประเทศและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
(1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5339 หรือ
(2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
(3) นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4298
ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯ โดยให้คนใดคน
หนึ่ง เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรบั
อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริษัท ฯ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
โดยกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี
ดังนี ้
รายละเอียดค่าสอบบัญชี
หน้า 14 จาก 16

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 1
ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี ของบริษัทและบริษั ท
ย่อย (รวม 4 บริษัท)

ปี 2562
( ปี ที่เสนอ )
ไม่เกิน 3,600,000

ปี 2561
ไม่เกิน 4,500,000

* หมายเหตุ: บริษัทย่อย ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จากัด, บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี ้ แอนด์ เซอร์วิส
จากัด และ บริษัท ชโย แคปปิ ตอล จากัด

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้เสียกับบริษัท ฯ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ใดสอบถาม
เพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงเป็ น เอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

จานวน (เสียง)
406,513,101
0

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000

0

-*

บัตรเสีย
0
รวม
406,513,101
*ไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

-*
100.0000

งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุ มัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจานวน 1 ท่านและการเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ชีแ้ จงข้อมูลการแต่งตัง้ กรรมการบริษัทฯเพิ่มเติมจานวน 1
ท่าน และการเปลีย่ นแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯต่อที่ประชุม
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ น
การเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาให้มีการ
แต่งตัง้ นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมจานวน 1 ท่าน ทัง้ นี ้ นายกิตติ
ตัง้ ศรีวงศ์ เป็ นบุคคลซึง่ มีความรูแ้ ล้วความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี โดยในปั จจุบนั บริษัท
ฯ มีกรรมการทัง้ สิน้ 9 ท่าน (ซึ่งแบ่งเป็ นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่านซึ่งได้แก่ 1. นายวุฒิศกั ดิ์ ลาภ
หน้า 15 จาก 16

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 1
เจริญทรัพย์ 2. พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ 3. นายชานนท์ โชติวิจิตร 4. นายธีรณัฎฐ์ ตัง้ สถาพร
พงษ์, กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 2 ท่านซึง่ ได้แก่ 1. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ 2. นางสาวสิริพรรณ จันทร์
ทิพย์ และที่เหลือเป็ นกรรมการอีก 3 ท่านซึ่งได้แก่ 1. นางรสพร สุขสมพร 2. นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ 3.
นายวิทยา อินาลา) เนื่องจากการบริษัทฯ มีการขยายตัวและมีแผนการที่จะเติบโตขึน้ ในอนาคตจึงเสนอการ
แต่งตัง้ กรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีทงั้ หมด 10 ท่าน และเสนอให้แก้ไข
ชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็ นดังนี ้ “นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์
นายเสกสรรข์ รัง สิยี ร านนท์ นายกิ ต ติ ตั้ง ศรีว งศ์ กรรมการสองในสี่ค นนี ล้ งลายมื อ ชื่ อ ร่ว มกัน พร้อ ม
ประทับตราสาคัญของบริษัทฯ”
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
406,513,101
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง

0

บัตรเสีย
0
รวม
406,513,101
*ไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

-*
-*
100.0000

มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงเป็ น เอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการแต่งตัง้ นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์เป็ นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม
อีก 1 ท่านและอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทเป็ นดังนี ้ “ นายสุขสันต์ ยศะ
สินธุ์ นางสาวสิรพิ รรณ จันทร์ทิพย์ นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี ้
ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัทฯ ” ตามที่เสนอ
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผูถ้ ือหุน้ ทีจ่ ะเสนอเรือ่ งอื่นใดเข้าพิจารณา หรือผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีคาถาม หรือ
ต้องการแสดงความคิดเห็นและคาเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้
ในระเบียบวาระนี ้
ไม่ปรากฏว่ามีผถู้ ือหุน้ เสนอเรือ่ งอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแต่ประการใด
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.
ลงชื่อ……………………………………………ประธานในที่ประชุม
(นายวุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)
ลงชื่อ……………………………………………ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์)
เลขานุการบริษัท
หน้า 16 จาก 16

