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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
การประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 1/2564 ของบริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้จดั ขึ้ นเมื่ อ
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (e-Meeting)
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.

นายวุฒิศกั ดิ์

ลาภเจริ ญทรัพย์

ประธานกรรมการ

2.

นายสุ ขสันต์

ยศะสิ นธุ์

รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

3.

นายกิตติ

ตั้งศรี วงศ์

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษทั

4.

นางพิมพ์

ปัทมสิ งห์ ณ อยุธยา

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การสายบริ การ

กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมออนไลน์
5.

นายชานนท์

โชติวิจิตร

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

6.

นายอานนท์

จารยะพันธุ์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

7.

นายธี รณัฏฐ์

ตั้งสถาพรพงษ์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

8.

นายวิทยา

อินาลา

กรรมการ

9.

นายเสกสรรข์

รังสิ ยีรานนท์

กรรมการ

สุ ขสมพร

กรรมการ

10. นางรสพร
กรรมการผู้ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
-ไม่มีผู้ บริหารผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายณฐพล

ทิพชัชวาลวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด ที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นางสาวศิตายุ

ตัญตระกูล

ทนายความ

เริ่มการประชุม
นายวุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริ ญทรัพย์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่มาร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 42 กาหนดให้การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25
คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึ งจะเป็ นองค์ประชุม โดยในขณะนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าประชุ มด้วยตนเอง 21 ราย และโดยการมอบฉันทะ
เป็ นจานวน 166 ราย รวมทั้งสิ้ น 187 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น 395,728,567 หุ น้ หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 41.49 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่ งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 42 แล้ว
ประธานฯ กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมายที่เข้าร่ วมประชุม และมอบหมายให้นาย
กิตติ ตั้งศรี วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษทั และ/หรื อ นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ทาหน้าที่เป็ น
ผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุมฯ”)
ผูด้ าเนินการประชุมฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน ด้วยการใช้บตั รลงคะแนน
ที่บริ ษทั ได้มอบให้กบั ท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้
1. วาระที่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยงทั้งสิ้ นมี 8 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
2. ในการประชุ ม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลาดับที่ กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม โดยจะนาเสนอข้อมูล
ประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
3. ในการออกเสี ย งลงคะแนนในที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กคนหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะจะมี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กับ
จานวนหุน้ ที่ตนถือหรื อเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นบั หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งคะแนนเสี ยง
4. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ยกเว้น
วาระที่ 2, 3, 4, 5, 7 และ 8 ที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
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5. เนื่ องจากเป็ นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณี ของบัตรเสี ย เว้นแต่การ
ลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริ ษทั ล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย
อย่างไรก็ตาม บัตรเสี ยจะถูกนับเป็ นฐานในการนับคะแนน
(1) การลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
(2) การลงคะแนนที่มีการ ออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้น
หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกิ นกว่าเวลาที่
กาหนด ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่ วมประชุ มได้แต่จะมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
จากนั้น ประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ประธานฯ ได้ร ายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2564 ซึ่ งได้จดั ขึ้ นเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2564 โดยบริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมและได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหุ น้
พร้อ มกับ หนัง สื อ เชิ ญ ประชุม พร้อ มทั้ ง ได เ้ ผยแพร่ ร ายงานการประชุม ด งั กล่า วบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.chayo555.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสื อเชิญประชุม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2564 ซึ่ งได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใด
มีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุ มมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้

มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
395,424,787
100.0000
0
0.0000
352,600
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บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (189 ราย)
395,777,387
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเริ่ มประชุม 2 ราย นับเป็ นจานวนหุ น้ ได้ 48,820 หุ น้ รวมมีผถู ้ ือหุ น้ เข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 189 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 395,777,387 หุน้
หมายเหตุ:

มติ วาระนี้ ตอ้ งได้รับ การอนุ มตั ิ ด ้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 2,203.50 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
599,987,721.50 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ยน 599,985,518.00 บาท โดยการตัด หุ้ นจดทะเบี ยนที่ ยัง ไม่ ไ ด้
ออกจาหน่ ายของบริษทั จานวน 4,407 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและเลขานุ การบริ ษทั
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ ประชุ มว่า สื บเนื่ องจากบริ ษทั มีความประสงค์จะ (1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพื่ อ
รองรับการปรับสิ ทธิ และการปรับสิ ทธิ ในอนาคตของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1”) และ (2) จัดสรรหุ น้ สามัญเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ในอนาคต
ของใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 2 (“ใบสาคั ญแสดงสิ ท ธิ
CHAYO-W2”) บริ ษทั จึ งต้องเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั อย่างไรก็ดี เนื่ องจากบริ ษทั ยังคงมีหุ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่ ายจานวน 4,407 หุ ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็ นหุ ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ ้นปั นผลตามมติ ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนด บริ ษทั จึง
จาเป็ นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ น้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 4,407 หุ น้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จานวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 599,985,518.00
บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ าย จานวน 4,407 หุ น้ มูลค่าที่ ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียด
ข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ได้มีการแสดง
ความคิ ด เห็ นและซักถามค าถาม และมี การตอบคาถามของผูถ้ ื อหุ ้นเกี่ ยวกับวาระนี้ ดังสรุ ปไว้ต อนท้ายของวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
599,987,721.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั
ไม่ได้ออกจาหน่าย จานวน 4,407 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ตามที่เสนอมาทุกประการด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง

จานวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
395,424,787
99.9109
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
352,600
0.0891
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (189 ราย)
395,777,387
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้ นจากวาระก่อน - ราย นับเป็ นจานวนหุ น้ ได้ - หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วม
ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 189 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 395,777,387 หุน้
หมายเหตุ: มติวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ย งลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่ งดออกเสี ยงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน
คาถาม/ความเห็น/คาตอบ
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ตอบว่า

ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า การลดทุนจดทะเบียนซึ่ งเป็ นหุ น้ คงเหลือ
จากการจัดสรรหุน้ ปันผลนั้นเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรื อไม่
การลดทุนจดทะเบียนนั้นเป็ นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดไว้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษทั
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ ประชุ มว่า เนื่ องจากมี การพิ จารณาอนุ มตั ิ การลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั
จานวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 599,985,518.00 บาท
โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่าย จานวน 4,407 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
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ในวาระที่ 2 ข้างต้น และเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริ ษทั จึ ง
เห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ ให้แก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความ
ดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

599,985,518.00

บาท (ห้าร้อยเก้าสิ บเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้า
พันห้าร้อยสิ บแปดบาท)

แบ่งออกเป็ น

1,199,971,036

หุน้ (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิ บเก้าล้านเก้าแสนเจ็ด
หมื่นหนึ่งพันสามสิ บหกหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

0.50

จานวน

บาท (ห้าสิ บสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

1,199,971,036

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

หุน้ (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิ บเก้าล้านเก้าแสนเจ็ด
หมื่นหนึ่งพันสามสิ บหกหุน้ )
หุน้ (

-

)”

ทั้งนี้ ให้บุ คคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ดาเนิ นการจดทะเบี ย นแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไป
ตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใด
มีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาเนิ นการจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน ตามที่เสนอมาทุกประการ
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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มติที่ลง

จานวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
395,424,788
99.9109
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
352,600
0.0891
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (190 ราย)
395,777,388
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ น้ ได้ 1 หุ น้ รวมมีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วม
ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 190 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 395,777,388 หุน้
หมายเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการ
นับคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
599,985,518.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
47,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษทั
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่ องจากบริ ษทั มีความประสงค์ที่จะออกหุ น้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการ
ปรับสิ ทธิ และการปรับสิ ทธิ ในอนาคตของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 และการปรับสิ ทธิ ในอนาคตของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ CHAYO-W2 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 และใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ CHAYO-W2 ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั จึ งเห็ นควรให้เสนอต่ อที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2564 เพื่ อพิ จารณา
อนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจานวน 599,985,518.00 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 47,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50
บาทโดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสื อเชิญประชุม
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ ได้มีการแสดง
ความคิ ด เห็ นและซักถามค าถาม และมี การตอบคาถามของผูถ้ ื อหุ ้นเกี่ ยวกับวาระนี้ ดังสรุ ปไว้ต อนท้ายของวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 599,985,518.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น
จานวน 47,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง

จานวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
395,424,788
99.9109
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
352,600
0.0891
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (190 ราย)
395,777,388
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้ นจากวาระก่อน - ราย นับเป็ นจานวนหุ น้ ได้ - หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วม
ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 190 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 395,777,388 หุน้
หมายเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการ
นับคะแนน
คาถาม/ความเห็น/คาตอบ
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ตอบว่า

วาระที่ 5

ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้ เป็ นการเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ ปันผลด้วยหรื อไม่
การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ ไม่ได้เป็ นการเพิ่มทุนเพื่อสารองในการจ่ายหุ น้ ปั น
ผล แต่เป็ นการสารองเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYOW1 และ CHAYO-W2 หากบริ ษทั มีการจ่ายปันผลเป็ นหุน้ ปันผลในอนาคต

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน

หน้า 8 จาก 20

เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
No. 44/499-504 Phahonyothin Road, Anusawari Sub-district, Bang Khen District,
Bangkok Metropolis, 10220

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สื บเนื่ องจากการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จานวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 599,985,518.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดย
การออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 47,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4
ข้างต้น และเพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

623,485,518.00

บาท (หกร้ อยยี่ สิ บ สามล้า นสี่ แสนแปดหมื่ นห้า
พันห้าร้อยสิ บแปดบาท)

แบ่งออกเป็ น

1,246,971,036

หุน้ (หนึ่ งพันสองร้ อยสี่ สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ด
หมื่นหนึ่งพันสามสิ บหกหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

0.50

จานวน

บาท (ห้าสิ บสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,246,971,036
-

หุน้ (หนึ่ งพันสองร้ อยสี่ สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ด
หมื่นหนึ่งพันสามสิ บหกหุน้ )
หุน้ (

-

)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ดาเนิ นการจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไป
ตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่าน
ใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาเนิ นการจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไข
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และเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง

จานวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
395,424,788
99.9109
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
352,600
0.0891
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (190 ราย)
395,777,388
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้ นจากวาระก่อน - ราย นับเป็ นจานวนหุ น้ ได้ - หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วม
ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 190 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 395,777,388 หุน้
หมายเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการ
นับคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เพื่อรองรั บการปรั บสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
CHAYO-W1 และการปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่ องจากบริ ษทั มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จานวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 599,985,518.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 47,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่
4 ข้างต้น
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั จึ งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรหุ ้น สามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 47,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 19,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ และการปรับสิ ทธิ ในอนาคตของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1
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(2) จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 28,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ในอนาคตของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2
นอกจากนี้ เห็ นควรเสนอให้ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาอนุ มตั ิ การมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั
และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมายมี
อานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจาทาความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งดาเนิ นการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่ า ง ๆ และหลักฐานที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการ
จัด สรรหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นดังกล่ า ว ซึ่ ง รวมถึ งการติ ด ต่ อและการยื่ นค าขออนุ ญ าตหรื อขอผ่อ นผัน
เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ น้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น
และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่าน
ใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 47,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ดังนี้
(1)
(2)

จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 19,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ และการปรับสิ ทธิ ในอนาคตของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 28,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ในอนาคตของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W2

และอนุ มตั ิ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุ คคลที่
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมายมีอานาจในการดาเนิ นการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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มติที่ลง

จานวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
395,424,788
100.0000
ไม่เห็นด้วย
100
0.0000
งดออกเสี ยง
352,600
บัตรเสี ย
0.0000
0.0000
รวม (191 ราย)
395,777,488
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ น้ ได้ 100 หุ น้ รวมมีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วม
ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 191 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 395,777,488 หุน้
หมายเหตุ: มติ ในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงินของบริษทั จากจานวนไม่
เกิน 2,500,000,000 บาท เป็ นจานวนไม่ เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษทั
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สื บเนื่องจากในปั จจุบนั บริ ษทั อยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งเงินทุน
เพื่ อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนเพื่ อการลงทุนและขยายกิ จการของบริ ษทั รวมถึ งเพื่ อการชาระหนี้ ดังนั้น บริ ษทั จึ งขอเพิ่ ม
วงเงินในการออกและเสนอขายหุ น้ กู้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงินของบริ ษทั จากวงเงินไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็ นวงเงิน
ไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง (โดยอายุของหุน้ กูน้ ้ นั จะไม่เกิน 10 ปี ) เพื่อรองรับการขยายธุ รกิจ ใช้ใน
การซื้ อสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพมาบริ หาร ใช้เป็ นเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินงาน (ซึ่ งรวมถึงการจ่ายชาระหนี้คืน) ทั้งนี้ รายละเอียดการออกหุน้ กูแ้ ละตัว๋ แลกเงินของบริ ษทั ปรากฏตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 3 ของหนังสื อเชิญประชุม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อ
พิ จารณาอนุ มตั ิ การเพิ่ มวงเงิ นในการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิ นของบริ ษทั จากจานวนไม่ เ กิ น
2,500,000,000 บาท เป็ นจานวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง ดังรายละเอียดข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ ได้มีการแสดง
ความคิ ด เห็ นและซักถามค าถาม และมี การตอบคาถามของผูถ้ ื อหุ ้นเกี่ ยวกับวาระนี้ ดังสรุ ปไว้ต อนท้ายของวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
หน้า 12 จาก 20
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มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มมีมติ อนุ มตั ิ การเพิ่มวงเงิ นในการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ และ/หรื อตัว๋ แลกเงิ นของบริ ษทั จาก
จานวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็ นจานวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ ง ตามที่
เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง

ร้ อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
376,075,511
95.0220
ไม่เห็นด้วย
19,349,377
4.8890
งดออกเสี ยง
352,600
0.0891
บัตรเสี ย
0.0000
0.0000
รวม (191 ราย)
395,777,488
100.0000
* ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้ นจากวาระก่อน - ราย นับเป็ นจานวนหุ น้ ได้ - หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วม
ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 191 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 395,777,488 หุน้
หมายเหตุ:

จานวน (เสี ยง)

มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ น
ฐานในการนับคะแนน

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง

นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์

น.ส.ผุสดี คงภักดีพงษ์

ผูถ้ ือหุ น้ มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า การระดมทุนดังกล่าว บริ ษทั จะนาเงินที่
ได้จากการเสนอขายหุ ้นกูค้ รั้งนี้ นาไปใช้เพื่อการลงทุนซื้ อสิ นทรัพย์หรื อลงทุนใน
กิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายธุรกิจ และเสริ มสภาพคล่องของบริ ษทั ต่อไปหรื อไม่
ตอบว่า บริ ษทั มีเจตนาในการนาเงิ นที่ ได้จากการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นครั้งนี้
เพื่อใช้ตามที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถาม ซึ่ งรวมถึงการนาไปชาระหนี้ดว้ ย
ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า ในการออกและเสนอขายหุ น้ กูใ้ นครั้งนี้ บริ ษทั จะนาเงินระดมทุน
ไปใช้ดงั นี้
1. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ในการซื้ อสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพมาบริ หารเพิ่มเติม
2. เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อ
3. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน ซึ่ งรวมถึงการจ่ายชาระหนี้คืน
ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า เมื่อเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขาย
หุน้ กูแ้ ล้ว อัตราส่ วนของหนี้จะเป็ นเท่าใด
หน้า 13 จาก 20
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นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์

นายวันชัย เลิศศรี จตุพร
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์
นายเจตวีย ์ ภัครัชพันธุ์
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์

นายประสาน เกิดอยู่
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ CFO

นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์

วาระที่ 8

ตอบว่า ปั จจุบนั หนี้ ของบริ ษทั ณ ไตรมาส 2 บริ ษทั มี Interest Bearing Debt อยู่
ประมาณ 0.4 ซึ่ งบริ ษทั Monitor ไว้ให้ไม่เกิน 2.50 โดยจะมีการ Monitor กันอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อ Balance ระหว่างทุนและหนี้สิน
ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า ระยะเวลาของ
การออกหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงินที่อนุมตั ิในวันนี้ น้ นั มีวนั หมดอายุหรื อไม่
ตอบว่า ตามสารสนเทศหุ น้ กูแ้ ละตัว๋ แลกเงินที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ก่อนการ
ประชุมแล้วนั้น ได้กาหนดให้อายุของหุน้ กูม้ ีกาหนดอายุไม่เกิน 10 ปี
ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า ผลประโยชน์ที่บริ ษทั ได้รับจากการออก
และเสนอขายหุน้ กูใ้ นรอบที่ผา่ นมาเป็ นอย่างไรบ้าง
ตอบว่า ในการออกหุ ้นกู้ใ นแต่ ละครั้ งนั้น ส่ ง ผลให้บ ริ ษทั สามารถเข้า ถึ งแหล่ ง
เงินทุนได้ ทาให้บริ ษทั สามารถขยายธุรกิจได้และเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยอัตรา
ดอกเบี้ ยของหุ ้นกูน้ ้ นั อาจจะแพงกว่าเงิ นกูจ้ ากสถาบันการเงิ นเล็กน้อย นอกจากนี้
บริ ษทั จะมีการบริ หารกระแสเงิ นสดให้ใกล้เคี ยงกับระยะเวลาการลงทุนหรื อการ
Matching การลงทุน โดยการออกหุ น้ กูใ้ นแต่ละครั้งนั้นจะมีระยะเวลา 2-3 ปี ซึ่ ง
บริ ษทั จะนาเงินที่ได้จากการออกหุ ้นกูน้ ้ ี ไปลงทุนระยาวซึ่ งได้แก่การซื้ อสิ นทรัพย์
ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันเป็ นหลัก
ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า บริ ษทั มีแผนในการบริ หารต้นทุนทาง
การเงินอย่างไร และปัจจุบนั บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่เท่าไร
ตอบว่า บริ ษทั มีแผนการบริ หารจัดการดังที่คุณกิตติได้แจ้งเมื่อสักครู่ โดยบริ ษทั มี
การบริ หารจัดการกระแสเงินสดรับและจ่าย ให้ Matching กัน โดยปั จจุบนั บริ ษทั มี
ต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ประมาณ 6% ซึ่ งการออกหุ น้ กูใ้ นอนาคตบริ ษทั จะพยายาม
ให้มีตน้ ทุนทางการเงินลดลงหรื อเท่าเดิม โดยจะมีการยืดระยะเวลาการออกให้ยาว
ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องไปกับการลงทุนของบริ ษทั
ชี้ แจงเพิ่ ม เติ ม ว่ า ต้น ทุ น ทางการเงิ น ของการออกหุ ้น กู้ใ นครั้ งที่ ผ่ า นมา (รวม
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องด้วย) อยู่ที่ประมานเกื อบร้อยละ 7 โดยในส่ วนของหุ ้นกูท้ ี่ จะ
ออกและเสนอขายในครั้งอนาคตบริ ษทั เชื่ อว่าจะสามารถลดต้นทุนทางการเงิ นลง
ได้ประมาณเกือบร้อยละ 1 หรื อลดลงประมาณ 80-90 สตางค์ ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั จะ
มีตน้ ทุนทางการเงินที่ลดลงในอนาคต

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 30 ข้ อ 40 และข้ อ 42

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษทั
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
หน้า 14 จาก 20
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นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ ประชุ มว่า เพื่อรองรับการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์สาหรับการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 และที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42 ดังนี้
ข้ อความเดิม
ข้ อ 30. คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมกันอย่างน้อย
สามเดื อน (3) ต่ อครั้ ง การประชุ มคณะกรรมการของ
บริ ษทั ให้จดั ขึ้ น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ของ
บริ ษทั หรื อท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั ของสาขาของบริ ษ ทั หรื อ
จังหวัดใกล้เคี ยง หรื อ ณ ที่ อื่นใดตามที่ ประธานกรรมการ
หรื อ ผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกาหนด

ข้ อความที่แก้ ไขใหม่
ข้ อ 30. คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมกันอย่าง
น้อยสามเดือน (3) ต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงาน
ใหญ่ของบริ ษทั หรื อท้องที่อนั เป็ นที่ ต้ งั ของสาขาของ
บริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคี ยง หรื อ ณ ที่ อื่นใดตามที่
ประธานกรรมการ หรื อ ผูซ้ ่ ึ งได้รั บมอบหมายจาก
ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกาหนด
หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รั บมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่ ง ในการเรี ยกประชุ ม คณะกรรมการให้ ป ระธาน
หนังสื อเชิ ญประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน กรรมการหรื อผู ้ซ่ ึ งได้รั บมอบหมายจากประธาน
ก่อนวันประชุม หนังสื อนัดประชุมจะต้องกาหนดวัน เวลา กรรมการ จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มไปยังกรรมการ
สถานที่ แ ละระเบี ยบวาระการประชุ ม เว้นแต่ ในกรณี ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ ม หนังสื อนัด
จาเป็ นรี บด่ วน เพื่ อรั กษาสิ ทธิ และประโยชน์ของบริ ษ ทั ประชุ มจะต้องกาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบี ยบ
ประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่ น และ วาระการประชุ ม เว้นแต่ ในกรณี จาเป็ นรี บด่วน เพื่ อ
กาหนดวันประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
รั ก ษาสิ ทธิ และประโยชน์ ข องบริ ษั ท ประธาน
ในกรณี ที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้ นไปร้ องขอให้มี กรรมการจะแจ้ ง การนั ด ประชุ ม โดยวิ ธี อื่ น และ
การเรี ย กประชุ มคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กาหนดวันประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
กาหนดวันนัดประชุ มภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่ วนั ที่ ในกรณี ที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้
ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น
มี ก ารเรี ยกประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ป ระธาน
กรรมการกาหนดวันนัดประชุมภายในสิ บสี่ (14) วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริ ษทั สามารถกาหนดการ
หน้า 15 จาก 20
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ข้ อ 40. ในการบอกกล่ าวเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้น ให้
คณะกรรมการจัดทาหนังสื อเชิ ญประชุ มระบุ สถานที่ วัน
เวลา ระเบี ยบวาระการประชุ ม พร้ อมด้วยรายละเอี ยดตาม
สมควร โดยระบุใช้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุ ม ัติ หรื อเพื่ อพิ จารณา พร้ อมทั้งเสนอความเห็ นและ
คาแนะนาของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่ งให้
ผูถ้ ื อหุ ้น นายทะเบี ยนและต่ อตลาดหลักทรั พย์ในกรณี ที่
บริ ษัทเข้า จดทะเบี ย นเป็ นบริ ษัทจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
หรื อไม่ น้ อ ยกว่ า ระยะเวลาอื่ น ใดในกรณี ที่ เ รื่ องที่ จ ะ
นาเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
ค าบอกกล่ า วเรี ยกประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น นั้ น ให้ โ ฆษณาใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่นอ้ ยกว่าสาม
(3) ก่อนวันประชุม
สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ต้องอยู่ในท้องที่
อันเป็ นที่ ต้ งั สานักงานงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อท้องที่ อนั
เป็ นที่ ต้ งั ของสาขาของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคี ยง หรื อ
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด

ข้ อความที่แก้ ไขใหม่
ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ ในกรณี น้ ี การส่ ง
หนั ง สื อเชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการ
ประชุ มจะส่ งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้ โดย
การประชุ ม ผ่ า นสื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละการส่ ง
หนัง สื อ เชิ ญ โดยจดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้อ ง
ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุ มผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ และให้การประชุ ม
เช่นว่านั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุม
คณะกรรมการตามวิธีการที่ บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมาย
และข้อบังคับฉบับนี้
ข้ อ 40. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้น ไม่
ว่าจะเป็ นการประชุมด้วยตนเอง หรื อเป็ นการประชุ ม
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ค ณะกรรมการจั ด ท า
หนังสื อเชิ ญประชุ มระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบ
วาระการประชุ ม พร้อมด้วยรายละเอี ยดตามสมควร
โดยระบุใช้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่ เสนอเพื่อทราบ เพื่ อ
อนุ มตั ิ หรื อเพื่ อพิ จารณา พร้ อมทั้งเสนอความเห็ น
และคาแนะนาของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและ
จั ด ส่ งให้ ผู ้ ถื อหุ ้ น นายทะเบี ยนและต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ในกรณี ที่บริ ษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ ด (7) วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม หรื อไม่ น้ อยกว่ า
ระยะเวลาอื่ นใดในกรณี ที่ เรื่ องที่ จะน าเสนอต่ อ ที่
ประชุมมีกฎหมายกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
คาบอกกล่าวเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นให้โฆษณาใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) ก่อนวันประชุม
สถานที่ จดั การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ต้องอยู่ใน
ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
หน้า 16 จาก 20
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ข้ อความที่แก้ ไขใหม่
ท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั ของสาขาของบริ ษทั หรื อจังหวัด
ใกล้เคี ยง หรื อ ณ ที่ อื่ นใดตามที่ คณะกรรมการจะ
กาหนด

ข้ อ 42. การประชุมผูถ้ ือหุ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการประชุ ม
ด้ ว ย ต น เ อ ง ห รื อ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ ต้องมี ผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะ
จากผู ถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี ) เข้าประชุ มรวมกันไม่ น้อยกว่ า
ยี่สิบห้า (25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของ
จานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งใด เมื่ อ ไม่ น้อยกว่ าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ ้นที่
ล่วงเวลานัดไปแล้วถุงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ ง จาหน่ายได้ท้ งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
มาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ผ่ า นสื่ อ
หากว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้น อิเล็กทรอนิ กส์ การประชุ มนั้นจะต้องดาเนิ นการให้
ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบี ยบ ข้อบังคับ
นั้นมิใช่ เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ ให้นดั หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน
ประชุ มใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้น สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และให้การประชุ มเช่ นว่านั้นมีผล
ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ง ทางกฎหมายเช่ นเดี ยวกับการประชุ มผู ถ้ ื อหุ ้นตาม
หลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
วิธีการที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งใด เมื่ อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ื อ
หุ ้นซึ่ งมาเข้า ร่ ว มประชุ มไม่ ค รบเป็ นองค์ ประชุ ม
ตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นได้
เรี ยกนัดเพราะผู ถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ การประชุ มเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และ
ให้ส่ งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ ้นไม่ น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้
ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้ อ 42. การประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี ) เข้าประชุ มรวมกันไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจานวน
ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ น้ ที่ จาหน่ายได้ท้ งั หมดจึ ง
จะเป็ นองค์ประชุม
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใด
มีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42 ตามที่เสนอมาทุก
ประการด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุ มและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง

จานวน (เสี ยง)

ร้ อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
395,448,788
99.9109
ไม่เห็นด้วย
100
0.0000
งดออกเสี ยง
352,600
0.0891
บัตรเสี ย
0.0000
0.0000
รวม (192 ราย)
395,801,488
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ น้ ได้ 24,000 หุ น้ รวมมีผถู ้ ือหุ น้ เข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 192 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 395,801,488 หุน้
หมายเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการ
นับคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กาหนด
ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่ งแล้ว ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้ แต่ไม่ปรากฏ
ว่ามีผถู ้ ือหุน้ ที่จะเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดที่มีคาถาม หรื อต้องการแสดงความคิดเห็นและคาเสนอแนะแก่
บริ ษทั สามารถเสนอ สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้
ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง

ผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุ มด้วยตัวเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของ
ไวรัสโควิด-19 จนทาให้เกิ ดปั ญหาทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งบริ ษทั ได้ประสบปั ญหาการ
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นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์

ทวงถามหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ไม่สามารถผ่อนส่ งคืนเงินต้นและดอกเบี้ย บางรายเกิด
ความล่าช้า จนทาให้มีการทาสัญญาประนี ประนอมยอมความ หรื อการฟ้ องร้ อง
เป็ นคดี ค วามเกิ ด ขึ้ น นั้น บริ ษ ทั ได้เ ข้า มาช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ป ระสบปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจจากสถานการณ์ปัจจุบนั หรื อไม่
ตอบว่า จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื่ อไวรัสโควิด -19 นั้น บริ ษทั ก็ได้รับ
ผลกระทบเช่นเดียวกัน จากการที่พนักงานจานวนหนึ่งที่ติดเชื้อ แต่รักษาหายแล้ว
ในกรณี ที่เรารับจ้างตามหนี้ ทางสถาบันการเงินมีการฟ้ องแล้วหรื อยังไม่ฟ้อง โดย
หากยังไม่ฟ้องบริ ษทั ก็จะผ่อนปรนตามนโยบายของสถาบันการเงินนั้นๆ กรณี เรื่ อง
ของการซื้ อหนี้ เราซื้ อหนี้ แบบที่ มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และซื้ อหนี้
แบบฟ้ องแล้วหรื อยังไม่ฟ้อง กรณี ที่มีการฟ้ องร้องแล้วบริ ษทั ก็จะดาเนิ นการสวม
สิ ทธิ ส่ วนกรณี ที่ยงั ไม่มีการฟ้ องบริ ษทั ก็ดาเนิ นการเจรจากับลูกหนี้ ต่อไป โดยใน
70 AMC มี CHAYO ที่เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยบริ ษทั เดียวที่ได้ร่วมมือกับธนาคารแห่ งประเทศไทย (“ธปท.”) ในการดาเนิ น
กระบวนการพิจารณาผ่อนผันร่ วมกัน และบริ ษทั ยังได้ร่วมมือกับกรมบังคับคดีอีก
ด้วย เพื่ อให้ลูก ค้าได้มีโอกาสกลับคื นมา โดยกระบวนการที่ บริ ษทั ได้พิจารณา
ร่ วมกับ ธปท. คือ
1. ลดอัตราดอกเบี้ย
2. ยืดระยะเวลาการชาระหนี้ และ
3. หากบริ ษทั สามารถลดต้นเงินบริ ษทั ก็จะมีการพิจารณาลดต้นเงินให้แก่ลูกค้า
ซึ่ ง 3 กระบวนการนี้ เป็ นการช่วยเหลือลูกหนี้ หรื อลูกค้าให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้
ไปได้

นายเจตวีย ์ ภัครัชพันธุ์

นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์

ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า จากที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติอนุมตั ิหุน้
เพิ่มทุนไปแล้วนั้น ซึ่ งมีผลกระทบทางด้าน Control dilution และ Price dilution
อยากทราบว่าจากผลประกอบการในช่ วงหลังที่ ผ่านมา ผูบ้ ริ หารคิ ดว่าจะสามารถ
นาเงินทุนที่ได้เพิ่มขึ้นนั้น มาทาประโยชน์ให้ชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้อย่างไร
เช่น ในรู ปแบบของ มูลค่าบริ ษทั กาไร และปั นผล เพื่อให้ได้ระดับเดิมก่อนที่จะมี
การเพิ่มทุน และจะใช้เวลานานเท่าใด
ตอบว่า ในปี นี้บริ ษทั ตั้งเป้าหมายในการเติบโตด้านรายได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ซึ่ งโดย
ปกติ แล้วบริ ษทั จะสามารถเติ บโตได้เกินกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยในปี นี้ บริ ษทั
ตั้งเป้ าว่าจะขาย NPA แปลงใหญ่ไว้ 1 แปลง ซึ่ งบริ ษทั มัน่ ใจว่าจะขายได้และสามารถ
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