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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 
บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานที่ประชุม  

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัข้ึนเม่ือ 

วนัจนัทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting) 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1. นายวฒิุศกัด์ิ  ลาภเจริญทรัพย ์                    ประธานกรรมการ 

2. นายสุขสนัต ์  ยศะสินธ์ุ รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. นายกิตติ   ตั้งศรีวงศ ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั 

4. นางพิมพ ์  ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการสายบริการ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 

5. นายชานนท ์  โชติวิจิตร ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

6. นายอานนท ์  จารยะพนัธ์ุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

7. นายธีรณฏัฐ ์  ตั้งสถาพรพงษ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

8. นายวิทยา อินาลา กรรมการ 

9. นายเสกสรรข ์ รังสิยีรานนท ์ กรรมการ 

10. นางรสพร สุขสมพร กรรมการ 

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

-ไม่มี- 

 ผู้ บริหารผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั ที่เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวศิตาย ุ ตญัตระกลู ทนายความ 

เร่ิมการประชุม 

นายวฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย ์ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ กล่าวตอ้นรับและขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบั

ของบริษทั ขอ้ 42 ก าหนดใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 

คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม โดยในขณะน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 21 ราย และโดยการมอบฉันทะ

เป็นจ านวน 166 ราย รวมทั้งส้ิน 187 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 395,728,567 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 41.49 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 42 แลว้ 

ประธานฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม และมอบหมายใหน้าย

กิตติ ตั้งศรีวงศ ์รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั และ/หรือ นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย ์ท าหนา้ท่ีเป็น

ผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุมฯ”) 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ แจง้ท่ีประชุมทราบวา่ เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอ

แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดว้ยการใชบ้ตัรลงคะแนน
ท่ีบริษทั ไดม้อบใหก้บัท่านเม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและการนบัคะแนนดงัน้ี 

1. วาระท่ีตอ้งลงคะแนนเสียงทั้งส้ินมี 8 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ 

2. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูล

ประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม  

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนหรือผูรั้บมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ

จ านวนหุน้ท่ีตนถือหรือเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงคะแนนเสียง 

4. มติของท่ีประชุมจะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้

วาระท่ี 2, 3, 4, 5, 7 และ 8 ท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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5. เน่ืองจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดงันั้น จะไม่มีกรณีของบตัรเสีย เวน้แต่การ

ลงคะแนนในใบมอบฉันทะท่ีไดส่้งมาใหบ้ริษทัล่วงหนา้แลว้ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือว่าเป็นบตัรเสีย 

อยา่งไรกต็าม บตัรเสียจะถูกนบัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

(1)  การลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง ยกเวน้กรณี Custodian 

(2)  การลงคะแนนท่ีมีการ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั ยกเวน้กรณี Custodian ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น

หรือผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าชา้เกินกว่าเวลาท่ี

ก าหนด ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน และเขา้ร่วมประชุมไดแ้ต่จะมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านั้น  

 จากนั้น ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่าการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเมื่อวนัท่ี 27 
เมษายน 2564 โดยบริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมและไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้
พร ้อมกบัหนงัสือ เช ิญประช ุม  พร ้อมทั้งได เ้ผยแพร่รายงานการประช ุมด งักล ่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.chayo555.com) แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ของหนงัสือเชิญประชุม 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่าง
ถูกตอ้งและครบถว้น จึงเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
มีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด  

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงัน้ี  

มตทิี่ลง จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 395,424,787 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 352,600 - 
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บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (189 ราย) 395,777,387 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเร่ิมประชุม 2 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได  ้48,820 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 189 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้395,777,387 หุน้ 

หมายเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 4,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั 
ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากบริษทั มีความประสงค์จะ (1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือ
รองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) และ (2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในอนาคต
ของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
CHAYO-W2”) บริษทัจึงตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อย่างไรก็ดี เน่ืองจากบริษทัยงัคงมีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายจ านวน 4,407 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564  ดงันั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด บริษทัจึง
จ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 599,985,518.00 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 4,407 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั จ านวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 599,985,518.00 
บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 4,407 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดมี้การแสดง
ความคิดเห็นและซักถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุ้นเก่ียวกับวาระน้ี ดงัสรุปไวต้อนทา้ยของวาระน้ี  
ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
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เลขที ่44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
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มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 599,985,518.00 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงั
ไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 4,407 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามท่ีเสนอมาทุกประการดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มตทิี่ลง จ านวน (เสียง)  ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 395,424,787 99.9109 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 352,600 0.0891 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (189 ราย) 395,777,387 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน - ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ - หุ้น รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 189 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้395,777,387 หุน้ 

หมายเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

นายปิยะพงษ ์ ประสาททอง  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตวัเอง สอบถามวา่ การลดทุนจดทะเบียนซ่ึงเป็นหุน้คงเหลือ
จากการจดัสรรหุน้ปันผลนั้นเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ตอบวา่  การลดทุนจดทะเบียนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั 
ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากมีการพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

จ านวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 599,985,518.00 บาท 

โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 4,407 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏ
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ในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ และเพ่ือใหก้ารลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษทัจึง

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยให้ใช้ขอ้ความ

ดงัต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 

จ านวน 

 599,985,518.00    บาท (หา้ร้อยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนห้า

พนัหา้ร้อยสิบแปดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,199,971,036 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนเจ็ด
หม่ืนหน่ึงพนัสามสิบหกหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:    

 หุน้สามญั 1,199,971,036 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนเจ็ด
หม่ืนหน่ึงพนัสามสิบหกหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด

มีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษทั ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหด้ าเนินการจด

ทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ตามท่ีเสนอมาทุกประการ

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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มตทิี่ลง จ านวน (เสียง)  ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 395,424,788 99.9109 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 352,600 0.0891 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (190 ราย) 395,777,388 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได  ้ 1 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 190 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้395,777,388 หุน้ 

หมายเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั 
ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษทั มีความประสงค์ท่ีจะออกหุน้เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการ

ปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรับสิทธิในอนาคตของใบส าคญั

แสดงสิทธิ CHAYO-W2 เพ่ือรักษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบส าคญัแสดง

สิทธิ CHAYO-W2 ไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณา

อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 599,985,518.00 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาทโดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชุม  
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดมี้การแสดง

ความคิดเห็นและซักถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุ้นเก่ียวกับวาระน้ี ดงัสรุปไวต้อนทา้ยของวาระน้ี  

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 47,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามท่ีเสนอมาทุกประการดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มตทิี่ลง จ านวน (เสียง)  ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 395,424,788 99.9109 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 352,600 0.0891 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (190 ราย) 395,777,388 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน - ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได  ้ - หุ้น รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 190 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้395,777,388 หุน้ 

หมายเหตุ: มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

นายปิยะพงษ ์ ประสาททอง  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตวัเอง สอบถามวา่ การเพ่ิมทุนจดทะเบียนน้ี เป็นการเพ่ิมทุน
เพ่ือรองรับการจดัสรรหุน้ปันผลดว้ยหรือไม่ 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ตอบวา่  การเพ่ิมทุนจดทะเบียนในคร้ังน้ี ไม่ไดเ้ป็นการเพ่ิมทุนเพ่ือส ารองในการจ่ายหุน้ปัน
ผล แต่เป็นการส ารองเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-
W1 และ CHAYO-W2 หากบริษทัมีการจ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผลในอนาคต 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน 
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ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ
บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

จ านวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดย

การออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 47,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 

ขา้งตน้ และเพ่ือใหก้ารเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอ

ใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 

จ านวน 

 623,485,518.00  บาท (หกร้อยยี่สิบสามลา้นส่ีแสนแปดหม่ืนห้า
พนัหา้ร้อยสิบแปดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,246,971,036 หุน้ (หน่ึงพนัสองร้อยส่ีสิบหกลา้นเกา้แสนเจ็ด
หม่ืนหน่ึงพนัสามสิบหกหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:    

 หุน้สามญั 1,246,971,036 หุน้ (หน่ึงพนัสองร้อยส่ีสิบหกลา้นเกา้แสนเจ็ด
หม่ืนหน่ึงพนัสามสิบหกหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน

ใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนของบริษทั ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหด้ าเนินการจดทะเบียน

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ข
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และเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ตามท่ีเสนอมาทุกประการดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มตทิี่ลง จ านวน (เสียง)  ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 395,424,788 99.9109 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 352,600 0.0891 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (190 ราย) 395,777,388 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน - ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได  ้ - หุ้น รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 190 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้395,777,388 หุน้ 

หมายเหตุ:  มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

CHAYO-W1 และการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการ

บริษทั ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษทั มีความประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

จ านวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 47,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 
4  ขา้งตน้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 47,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 19,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพ่ือรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 
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(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
เพ่ือรองรับการปรับสิทธิในอนาคตของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั  

และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมี

อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงัต่อไปน้ี 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

(2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อนั
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐาน ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญั
เพ่ิมทุนของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็น 
และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน

ใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 47,000,000 หุน้มูลค่าหุน้ท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัน้ี  

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 19,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพ่ือรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 28,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพ่ือรองรับการปรับสิทธิในอนาคตของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 
 

และอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตามท่ีเสนอทุกประการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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มตทิี่ลง จ านวน (เสียง)  ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 395,424,788 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 100 0.0000 
งดออกเสียง 352,600 - 
บตัรเสีย 0.0000 0.0000 
รวม (191 ราย) 395,777,488 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได  ้100 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 191 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้395,777,488 หุน้ 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่วงเงนิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงนิของบริษทั จากจ านวนไม่

เกนิ 2,500,000,000 บาท เป็นจ านวนไม่เกนิ 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั 
ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากในปัจจุบนั บริษทัอยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งเงินทุน

เพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนเพ่ือการลงทุนและขยายกิจการของบริษทั รวมถึงเพ่ือการช าระหน้ี ดงันั้น บริษทัจึงขอเพ่ิม

วงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กู ้และ/หรือ ตัว๋แลกเงินของบริษทั จากวงเงินไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็นวงเงิน

ไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหน่ึง (โดยอายขุองหุน้กูน้ั้นจะไม่เกิน 10 ปี) เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ ใชใ้น

การซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมาบริหาร ใชเ้ป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ด าเนินงาน (ซ่ึงรวมถึงการจ่ายช าระหน้ีคืน) ทั้งน้ี รายละเอียดการออกหุน้กูแ้ละตัว๋แลกเงินของบริษทัปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญประชุม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือ

พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู ้และ/หรือ ตัว๋แลกเงินของบริษทั จากจ านวนไม่เกิน 

2,500,000,000 บาท เป็นจ านวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหน่ึง ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดมี้การแสดง
ความคิดเห็นและซักถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุ้นเก่ียวกับวาระน้ี ดงัสรุปไวต้อนทา้ยของวาระน้ี 
ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน  
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มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู ้และ/หรือตัว๋แลกเงินของบริษทั จาก

จ านวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็นจ านวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหน่ึง ตามท่ี

เสนอมาทุกประการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มตทิี่ลง จ านวน (เสียง)  ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 376,075,511  95.0220 
ไม่เห็นดว้ย 19,349,377 4.8890 
งดออกเสียง 352,600 0.0891 
บตัรเสีย 0.0000 0.0000 
รวม (191 ราย) 395,777,488 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน - ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้- หุ้น รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 191 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้395,777,488 หุน้ 

หมายเหตุ: มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็น

ฐานในการนบัคะแนน  

ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

นายปิยะพงษ ์ ประสาททอง  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตวัเอง สอบถามว่า การระดมทุนดงักล่าว บริษทัจะน าเงินท่ี
ไดจ้ากการเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังน้ีน าไปใชเ้พ่ือการลงทุนซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนใน
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือขยายธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องของบริษทัต่อไปหรือไม่ 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ ตอบว่า บริษทัมีเจตนาในการน าเงินท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี 
เพ่ือใชต้ามท่ีท่านผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม ซ่ึงรวมถึงการน าไปช าระหน้ีดว้ย 

นายสุขสนัต ์ ยศะสินธ์ุ  ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ในการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี บริษทัจะน าเงินระดมทุน
ไปใชด้งัน้ี 
1. เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ ในการซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมาบริหารเพ่ิมเติม 
2. เพ่ือใชเ้ป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ 
3. ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการจ่ายช าระหน้ีคืน 

น.ส.ผสุดี คงภกัดีพงษ ์  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตวัเอง สอบถามว่า เม่ือเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขาย
หุน้กูแ้ลว้ อตัราส่วนของหน้ีจะเป็นเท่าใด 
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นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ ตอบว่า ปัจจุบนัหน้ีของบริษทั ณ ไตรมาส 2 บริษทัมี Interest Bearing Debt อยู่
ประมาณ 0.4 ซ่ึงบริษทั Monitor ไวใ้หไ้ม่เกิน 2.50 โดยจะมีการ Monitor กนัอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือ Balance ระหวา่งทุนและหน้ีสิน  

นายวนัชยั เลิศศรีจตุพร  ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า ระยะเวลาของ
การออกหุน้กูห้รือตัว๋เงินท่ีอนุมติัในวนัน้ีนั้น มีวนัหมดอายหุรือไม่ 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ ตอบว่า ตามสารสนเทศหุน้กูแ้ละตัว๋แลกเงินท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ก่อนการ
ประชุมแลว้นั้น ไดก้ าหนดใหอ้ายขุองหุน้กูมี้ก าหนดอายุไม่เกิน 10 ปี  

นายเจตวีย ์ภคัรัชพนัธ์ุ  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตวัเอง สอบถามว่า ผลประโยชน์ท่ีบริษทัไดรั้บจากการออก
และเสนอขายหุน้กูใ้นรอบท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไรบา้ง 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ ตอบว่า ในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคร้ังนั้นส่งผลให้บริษทัสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได ้ท าใหบ้ริษทัสามารถขยายธุรกิจไดแ้ละเติบโตไดต้ามเป้าหมาย โดยอตัรา
ดอกเบ้ียของหุ้นกูน้ั้นอาจจะแพงกว่าเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเลก็นอ้ย นอกจากน้ี
บริษทัจะมีการบริหารกระแสเงินสดให้ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาการลงทุนหรือการ 
Matching การลงทุน โดยการออกหุน้กูใ้นแต่ละคร้ังนั้นจะมีระยะเวลา 2-3 ปี ซ่ึง
บริษทัจะน าเงินท่ีไดจ้ากการออกหุ้นกูน้ี้ไปลงทุนระยาวซ่ึงไดแ้ก่การซ้ือสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพท่ีมีหลกัประกนัเป็นหลกั  

นายประสาน เกิดอยู ่ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตวัเอง สอบถามว่า บริษทัมีแผนในการบริหารตน้ทุนทาง
การเงินอยา่งไร และปัจจุบนับริษทัมีตน้ทุนทางการเงินโดยเฉล่ียอยูท่ี่เท่าไร 

นายณฐพล  ทิพชชัวาลวงศ ์CFO  ตอบว่า บริษทัมีแผนการบริหารจดัการดงัท่ีคุณกิตติไดแ้จง้เม่ือสักครู่ โดยบริษทัมี
การบริหารจดัการกระแสเงินสดรับและจ่าย ให ้Matching กนั โดยปัจจุบนับริษทัมี
ตน้ทุนทางการเงินอยู่ท่ีประมาณ 6% ซ่ึงการออกหุน้กูใ้นอนาคตบริษทัจะพยายาม
ใหมี้ตน้ทุนทางการเงินลดลงหรือเท่าเดิม โดยจะมีการยืดระยะเวลาการออกใหย้าว
ข้ึน เพ่ือใหส้อดคลอ้งไปกบัการลงทุนของบริษทั  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ต้นทุนทางการเงินของการออกหุ้นกู้ในคร้ังท่ีผ่านมา (รวม
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย) อยู่ท่ีประมานเกือบร้อยละ 7 โดยในส่วนของหุ้นกูท่ี้จะ
ออกและเสนอขายในคร้ังอนาคตบริษทัเช่ือว่าจะสามารถลดตน้ทุนทางการเงินลง
ไดป้ระมาณเกือบร้อยละ 1 หรือลดลงประมาณ 80-90 สตางค ์ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัจะ
มีตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลงในอนาคต  

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษทัข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั 

ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  
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นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือรองรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุม

คณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุม

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และท่ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอ

ใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 ขอ้ 40 และขอ้ 42 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณา

อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 ขอ้ 40 และขอ้ 42 ดงัน้ี 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขใหม่ 

ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมกนัอย่างนอ้ย
สามเดือน (3) ต่อคร้ัง การประชุมคณะกรรมการของ
บริษทั ใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของ
บริษทัหรือท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสาขาของบริษทั หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการ 
หรือ ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนด 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ
หรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่ง
หนงัสือเชิญประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชุม หนงัสือนดัประชุมจะตอ้งก าหนดวนั เวลา 
สถานท่ีและระเบียบวาระการประชุม เว ้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทั 
ประธานกรรมการจะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และ
ก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

ในกรณีท่ีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไปร้องขอให้มี
การเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวนันัดประชุมภายในสิบส่ี (14) วนันับแต่วนัท่ี
ไดรั้บการร้องขอเช่นวา่นั้น 

ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมกนัอย่าง
นอ้ยสามเดือน (3) ต่อคร้ัง การประชุมคณะกรรมการ
ของบริษทั ให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังาน
ใหญ่ของบริษทัหรือทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสาขาของ
บริษทั หรือจังหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ี
ประธานกรรมการ หรือ ผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการก าหนด 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการหรือผู ้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงักรรมการ
ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม หนงัสือนัด
ประชุมจะตอ้งก าหนดวนั เวลา สถานท่ีและระเบียบ
วาระการประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือ
รักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ประธาน
กรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิ ธี อ่ืน และ
ก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

ในกรณีท่ีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไปร้องขอให้
มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการก าหนดวนันดัประชุมภายในสิบส่ี (14) วนั
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอเช่นวา่นั้น  

ทั้งน้ี คณะกรรมการของบริษทัสามารถก าหนดการ
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขใหม่ 
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ในกรณีน้ี การส่ง
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้โดย
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และการส่ง
หนังสือเชิญโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และให้การประชุม
เช่นว่านั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกบัการประชุม
คณะกรรมการตามวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย
และขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

ข้อ 40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้
คณะกรรมการจดัท าหนังสือเชิญประชุมระบุสถานท่ี วนั 
เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุใชช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
อนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้ งเสนอความเห็นและ
ค าแนะน าของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้
ผูถื้อหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีท่ี
บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม 
หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอ่ืนใดในกรณีท่ี เร่ืองท่ีจะ
น าเสนอต่อท่ีประชุมมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นนั้ นให้โฆษณาใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกว่าสาม 
(3) ก่อนวนัประชุม 

สถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัตอ้งอยู่ในทอ้งท่ี
อนัเป็นท่ีตั้งส านกังานงานใหญ่ของบริษทั หรือทอ้งท่ีอนั
เป็นท่ีตั้งของสาขาของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 
ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ไม่
ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเอง หรือเป็นการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดท า
หนังสือเชิญประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบุใชช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
อนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้ งเสนอความเห็น
และค าแนะน าของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและ
จัด ส่ งให้ผู ้ถื อหุ้น นายทะเ บียนและต่อตลาด
หลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยล่์วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาอ่ืนใดในกรณีท่ีเร่ืองท่ีจะน าเสนอต่อท่ี
ประชุมมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้โฆษณาใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกว่า
สาม (3) ก่อนวนัประชุม 

สถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัตอ้งอยู่ใน
ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานงานใหญ่ของบริษทั หรือ
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขใหม่ 
ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสาขาของบริษทั หรือจงัหวดั
ใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนด 

ข้อ 42. การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า
ยี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวน
ผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึง
จะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถุงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้
หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้
นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้นดั
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น
ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ัง
หลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

 

ข้อ 42. การประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ด้ ว ย ตน เ อ ง  ห รื อ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า
ยี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของ
จ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ทั้ งน้ี  ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมผู ้ถือหุ้นผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนั้นจะตอ้งด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และให้การประชุมเช่นว่านั้นมีผล
ทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมผูถื้อหุ้นตาม
วิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นได้
เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี
ไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
มีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีแต่อยา่งใด 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 ขอ้ 40 และขอ้ 42  ตามท่ีเสนอมาทุก

ประการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มตทิี่ลง จ านวน (เสียง)  ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 395,448,788   99.9109 
ไม่เห็นดว้ย 100 0.0000 
งดออกเสียง 352,600 0.0891 
บตัรเสีย 0.0000 0.0000 
รวม (192 ราย) 395,801,488 100.0000 

* ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได  ้ 24,000 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้
ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 192 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้395,801,488 หุน้ 

หมายเหตุ: มติวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนด
ว่า เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้แต่ไม่ปรากฏ
วา่มีผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีค าถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นและค าเสนอแนะแก่
บริษทั สามารถเสนอ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นไดใ้นระเบียบวาระน้ี 

ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

นายปิยะพงษ ์ ประสาททอง  ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 จนท าใหเ้กิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงบริษทัไดป้ระสบปัญหาการ
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ทวงถามหน้ี เน่ืองจากลูกหน้ีไม่สามารถผ่อนส่งคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย บางรายเกิด
ความล่าชา้ จนท าให้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือการฟ้องร้อง
เป็นคดีความเกิดข้ึนนั้น บริษทัได้เข้ามาช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจจากสถานการณ์ปัจจุบนัหรือไม่ 

นายสุขสนัต ์ ยศะสินธ์ุ ตอบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช่ือไวรัสโควิด -19 นั้น บริษทักไ็ดรั้บ
ผลกระทบเช่นเดียวกนั จากการท่ีพนกังานจ านวนหน่ึงท่ีติดเช้ือ แต่รักษาหายแลว้  
ในกรณีท่ีเรารับจา้งตามหน้ีทางสถาบนัการเงินมีการฟ้องแลว้หรือยงัไม่ฟ้อง โดย
หากยงัไม่ฟ้องบริษทักจ็ะผอ่นปรนตามนโยบายของสถาบนัการเงินนั้นๆ กรณีเร่ือง
ของการซ้ือหน้ีเราซ้ือหน้ีแบบท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั และซ้ือหน้ี
แบบฟ้องแลว้หรือยงัไม่ฟ้อง กรณีท่ีมีการฟ้องร้องแลว้บริษทัก็จะด าเนินการสวม
สิทธิ ส่วนกรณีท่ียงัไม่มีการฟ้องบริษทัก็ด าเนินการเจรจากบัลูกหน้ีต่อไป โดยใน 
70 AMC มี CHAYO ท่ีเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยบริษทัเดียวท่ีไดร่้วมมือกบัธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ในการด าเนิน
กระบวนการพิจารณาผ่อนผนัร่วมกนั และบริษทัยงัไดร่้วมมือกบักรมบงัคบัคดีอีก
ดว้ย เพ่ือให้ลูกค้าไดมี้โอกาสกลบัคืนมา โดยกระบวนการท่ีบริษทัได้พิจารณา
ร่วมกบั ธปท. คือ 
1. ลดอตัราดอกเบ้ีย
2. ยืดระยะเวลาการช าระหน้ี และ
3. หากบริษทัสามารถลดตน้เงินบริษทักจ็ะมีการพิจารณาลดตน้เงินใหแ้ก่ลูกคา้

ซ่ึง 3 กระบวนการน้ีเป็นการช่วยเหลือลูกหน้ีหรือลูกคา้ใหส้ามารถผ่านพน้วิกฤตน้ี
ไปได ้ 

นายเจตวีย ์ภคัรัชพนัธ์ุ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตวัเอง สอบถามวา่ จากท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัหุน้
เพ่ิมทุนไปแลว้นั้น ซ่ึงมีผลกระทบทางดา้น Control dilution และ Price dilution 
อยากทราบว่าจากผลประกอบการในช่วงหลงัท่ีผ่านมา ผูบ้ริหารคิดว่าจะสามารถ
น าเงินทุนท่ีไดเ้พ่ิมข้ึนนั้น มาท าประโยชน์ใหช้ดเชยผลกระทบดงักล่าวไดอ้ย่างไร 
เช่น ในรูปแบบของ มูลค่าบริษทั ก าไร และปันผล เพ่ือใหไ้ดร้ะดบัเดิมก่อนท่ีจะมี
การเพ่ิมทุน และจะใชเ้วลานานเท่าใด 

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ ตอบวา่ ในปีน้ีบริษทัตั้งเป้าหมายในการเติบโตดา้นรายไดไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ซ่ึงโดย
ปกติแลว้บริษทัจะสามารถเติบโตไดเ้กินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยในปีน้ีบริษทั
ตั้งเป้าว่าจะขาย NPA แปลงใหญ่ไว ้1 แปลง ซ่ึงบริษทัมัน่ใจว่าจะขายไดแ้ละสามารถ






