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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
             

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดัประชมุขึน้เมื่อวนั
จนัทร์ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมรัชวิภา ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 
เร่ิมการประชุม เวลา 10.00 น. 

นายวฒุิศกัดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วต้อนรับผู้
ถือหุ้นเข้าสูก่ารประชุม และแถลงว่าในขณะที่เร่ิมประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ
รวมทัง้สิน้ 1,123 ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 402,023,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0039 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 42  

 
จากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษา

กฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นีเ้พื่อตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 6 ท่าน ได้แก่ (จากทัง้หมด 9 ท่าน) 

1. นายวฒุิศกัดิ์  ลาภเจริญทรัพย์                           ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2. นายอานนท์  จารยะพนัธุ์                        กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
3. นายธีรณฎัฐ์  ตัง้สถาพรพงษ์                               กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
4. นายสขุสนัต์  ยศะสนิธุ์                          รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นายเสกสรรข์  รังสยิีรานนท์                กรรมการ 
6. นางรสพร  สขุสมพร                                          กรรมการ 

 
ผู้บริหารของบริษัท จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

1. นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ์                                    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ เลขานกุารบริษัท 
2. นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ์                         ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน  

 

ผู้สอบบัญชจีากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 
1. คณุวรฐ ทรฤกษ์  
2. คณุ ปวีณา เยี่ยงสกลุไพศาล 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1. คณุคม วชิรวราการ 
2. ภาสติา นานานกุลู 
3. สธิุดา ชยัสวุรรณ 
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ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 นีม้ีวาระการประชุมจ านวน 10 วาระ ตาม
รายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้น เพื่อศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชมุแล้ว  

 
ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่

ประชมุทราบถึงหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการประชมุ วิธีการออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
การประชมุ ดงันี ้

 
1. การนบัลงคะแนน ให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้น

ดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ เว้นแต ่การออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการ  
 

2. การลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ลงคะแนน
เสยีงตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 
การลงมติในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงมติแบบลบั ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน

การลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ให้ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนด้วยคะ่  
 

ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ ในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม ่
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง □ ไม่เห็นด้วย หรือ □ งดออกเสียงใน
บตัรลงคะแนน และยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบตัรลงคะแนนและน าไปตรวจนบั ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
ออกเสยีงเห็นด้วย ให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง □ เห็นด้วย ในบตัรลงคะแนน และสง่บตัรลงคะแนนทัง้หมดคืนเจ้าหน้าที่หลงั
ปิดการประชมุ ทัง้นี ้  บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมด เพื่อใช้เป็นหลกัฐานและเพื่อท าให้เกิดความโปร่งใส แต่จะไม่มี
ผลกระทบตอ่ผลคะแนนท่ีได้ประกาศไปแล้ว 

 
ทัง้นี ้ในวาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเสนอให้ลงคะแนนอนมุตัิ

แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่เป็นบตัรเสยี 
1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัด้วยทกุครัง้ 

 
ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียง

ทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บตัรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นบัคะแนน ภายหลงัจากที่ 
ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ประกาศปิดรับบตัรลงคะแนนของระเบียบวาระนัน้ ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบตัรที่เห็นด้วย
เทา่นัน้  และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลการนบัคะแนนและสรุปผลการลงมติในเร่ืองดงักลา่ว ให้ที่
ประชมุทราบ โดยผลคะแนนเสยีงที่นบัได้จะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุทัง้ด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉนัทะ โดยแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าร่วมประชมุลา่สดุในวาระนัน้ ๆ 
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ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ โดยส่ง
บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่อยูบ่ริเวณประตทูางเข้าออก 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์

ของผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ ได้น าคะแนนของผู้ ถือหุ้นรายนัน้ในแต่ละวาระ มารวมนบัตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระ
แล้ว สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแตไ่มไ่ด้ระบถุึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามวิธีที่
ได้แจ้งไป  

 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 47 การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 

วาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน กล่าวคือ การนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นในวาระนัน้ ๆ จะไม่นบัผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนับ
คะแนน 

 
สว่นการลงคะแนนส าหรับวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 การนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นในวาระที่ 7 จะนบั
คะแนนเสยีง “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” “งดออกเสยีง” รวมถึงบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

 
ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนบัคะแนนเสยีง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กดุัน่ แอนด์ 

พาร์ทเนอร์ จ ากดั ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน 
 

หลงัจากที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ก่อน
ลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามรายละเอียดของวาระนัน้เพิ่มเติม โดย
ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแจ้งช่ือ นามสกลุ ก่อนตัง้ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการจดัท ารายงาน
การประชมุ ส าหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีเร่ืองสอบถามหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุมใน
ครัง้นี ้ให้สอบถามในวาระท่ี 10 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

 
เมื่อผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ กลา่วเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และด าเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดงัมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

 
ประธานฯ ไมม่ีเร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2562 

 
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  
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นายกิตติ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 เป็นเร่ืองการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่ได้จดัประชมุขึน้เมื่อวนัที่ 3 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดท ารายงานการประชุม
และได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษารายละเอียดของรายงานการประชมุแล้ว ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการ
บนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชมุ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ที่ประชุมเมื่อวนัที่ 3 มกราคม 
2562 ดงักลา่ว 

 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการเสนอแนะหรือแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว
หรือไม ่

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขรายงานการประชมุเพิ่มเติม 

 
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา

ประชมุและออกคะแนนเสยีง รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ตามที่เสนอ 
 

โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 402,033,100 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 402,033,100 100.0000 

                    *ไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 

10,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 
1,124 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 402,033,100 หุ้น 

 
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

 
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่
เกิดขึน้ในรอบปี 2561 ในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แล้ว คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้ นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เชิญให้คณุสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คณุกิตติ 
ตัง้ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Deputy CEO) และคณุณฐพล ทิพชชัวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่
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บริหารบญัชีและการเงิน (CFO) สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และชีแ้จง
แผนการด าเนินงานของปีปัจจบุนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

นายสขุสนัต์ นายณฐพล และนายกิตติ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ดงันี ้

 
 
รายการ 2559 2560 2561 

รายได้จากการด าเนินงาน  197.14 205.98 255.64 

ต้นทนุการให้บริการ 61.60 73.24 91.70 

ก าไรขัน้ต้น 135.54 132.74 163.94 

ก าไรสทุธิ 70.89 58.24 85.43 

สนิทรัพย์รวม 307.42 415.48 828.82 

รวมหนีส้นิ 31.90 82.26 65.56 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 275.52 333.22 763.26 
 

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานกุารบริษัท รายงานว่า  ภาพรวมรายได้ของปี 
2561 อยู่ที่ประมาณ 255.64 ลบ. เพิ่มขึน้จากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 24 ต้นทนุการให้บริการในปีนีอ้ยู่ที่
ประมาณ 91.70 ลบ. โดยอตัราต้นทนุการให้บริการแล้วอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 35.9 ของรายได้ ซึ่งใกล้เคียง
กบัปีที่แล้วที่อยู่ที่ร้อยละ 35.6 ส่วนก าไรขัน้ต้นในปีนีอ้ยู่ที่ประมาณ 163.94 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
64.1 ของรายได้รวมซึ่งใกล้เคียงกบัปีที่แล้วที่อยู่ที่ร้อยละ 64.4 โดยบริษัทมีรายได้อื่นๆ อีกประมาณ 2.2 
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ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นรายได้จากดอกเบีย้เงินฝากของเงินระดมทนุที่เราเก็บไว้เพื่อรอการลงทนุ และมี
ก าไรจากการขายสนิทรัพย์ รอการขาย หรือ NPA  

 
ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งอยู่ที่ 60.75 ลบ. คิดเป็น 23.8% ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนเล็กน้อย  (ปีที่แล้วอยู่ที่
ร้อยละ 22) โดยการเพิ่มขึน่สว่นใหญ่เกิดจาการ Provision ของพอร์ตสินเช่ือด้อยคณุภาพประมาณ 9 - 10 
ลบ.  สว่นต้นทนุทางการเงินนัน้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.1 ซึ่งเพิ่มขึน้จากการที่บริษัทมีการ leverage มาก
ขึน้หรือมีการกู้ยืมมากขึน้  
โดยก าไรก่อนภาษี 109 ลบ. คิดเป็น 42% ซึง่ใกล้เคียงกบัปีที่แล้ว สว่นคา่ใช้จ่ายทางภาษีอยู่ที่ประมาณ 23 
ลบ. คิดเป็น 9.3% ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วที่อยู่ที่ 13.9% เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีค่าในการเข้าตลาดซึ่ง
สามารถน ามาเครดิตภาษีได้ ท าให้ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 85.43 ลบ.คิดเป็น 33.4% ของนได้ 
ซึง่สงูกวา่ปีก่อนที่ก าไรอยูท่ี่ 58.24 หรือคิดเป็น 28.3% ของรายได้ โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทยงัสามารถรักษา
ระดบัก าไรสทุธิให้อยูท่ี่ประมาณ 30% ได้ 
นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้อธิบายเพิ่มเติม ในสว่นสินทรัพย์ 
บริษัทมีสินทรัพย์รวม  828 ลบ. โดยเพิ่มขึน้จากปีที่แล้วที่สินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 415 ล้านบาท โดย
เพิ่มขึน้มาประมาณ 413 ลบ. โดยการเพิ่มสว่นใหญ่เกิดจาก ก าไรจากการด าเนินธุรกิจ  และการเพิ่มขึน้
จากเงินระดมทุน IPO (ในรูปเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) และการที่บริษัทน าเงินไปซือ้กอง
สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพเพิ่มขึน้ ท าให้สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพเพิ่มขึน้ 
ด้านรวมหนีส้นิปี 2561 อยู ่65 ลบ. สว่นปี 2560 อยู ่82 ลบ. โดยลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการที่บริษัทมีการ
ช าระคืนเงินกู้สถาบนัการเงิน โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมในปี 2561 อยู่ที่ 763 ลบ. เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่อยู่ที่
ประมาณ 333 ลบ. โดยการเพิ่มส่วนใหญ่เกิดจาการที่บริษัทได้รับเงิน IPO และบริษัทมีก าไรจากการ
ด าเนินงาน และมีการจ่ายปันผล โดยส่งผลให้ก าไรสะสมลดลงเล็กน้อย ทัง้นีน้ายณฐพลฯ ได้อธิบาย
อตัราสว่นท่ีส าคญัของบริษัทดงันี ้

 

  2559 2560 2561 

อตัราก าไรขัน้ต้น 68.75% 64.44% 64.13% 

อตัราก าไรสทุธิ 35.83% 28.20% 32.29% 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.12 0.25 0.09 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 23.52% 16.11% 13.73% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 29.53% 19.13% 15.58% 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (EPS) 0.1688 0.1387 0.1605 
      * อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) , อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ , อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  มีสดัสว่นท่ีลดลงเน่ืองจากมีปริมาณเงินทนุ   
        IPO หรือสว่นทนุท่ีเพิ่มเข้ามามากขึน้  

 
นายสขุสนัต์  ยศะสนิธุ์ รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงเพิ่มเติม ส าหรับแผนการ
ด าเนินงานปี 2562  ดงันี ้ 
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1. ในปี 2562 นีบ้ริษัทยงัคงเน้นในการด าเนินธุรกิจหลกัเป็นหลกั นัน้ก็คิอการประมลูซือ้และ/หรือซือ้หนี ้
เข้ามาบริหาร โดยบริษัทได้ตัง้งบประมาณในการประมลูหนีไ้ว้ประมาณ 800 – 1,000 ลบ. และในปีนี ้
กฎหมายได้ อนญุาตให้บริษัท บริหารสนิทรัพย์สามารถเข้าซือ้สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ จากบริษัทท่ีไมใ่ช่
สถาบนัการเงินได้ด้วย จึงเป็นโอกาสที่ดีในการขยายตลาด 

2. ส่วนงานด้านบริการหรืองานบริการจัดเก็บหนี ้จะมีการขยายงานเพิ่มขึน้ ซึ่งมีต้นทุนแค่ปริมาณ
พนกังานเทา่นัน้ 

3. เร่ิมด าเนินการปลอ่ยสนิเช่ือ ทัง้มีหลกัประกนัและไมม่ีหลกัประกนั โดยใช้งบประมาณ 200- 250 ลบ.  
โดยบริษัท  

 
โดยในภาพรวมแล้วบริษัทคาดวา่รายได้รวมทัง้ปีนา่จะเติบโตไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 
    
นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามพิ่มเติม ดงันี ้ 
1. เงินที่ได้จากการขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง PP บริษัทได้รับเงินครบหรือไม ่
คณุกิตติฯ ตอบ ทางบริษัทได้รับเงินครบถ้วนเรียบร้อย  
2. จากที่คุณสขุสนัต์ฯ ชีเ้จ้งว่ามีแผนจะใช้เงินประมาณ 1,000 ลบ. ในการประมูลซือ้หนี ้อยากทราบ

สดัสว่น สถาบนัการเงิน ไม่ใช่สถาบนัการเงิน จะเป็นเท่าไหร่ อย่างไร และแผนที่จะลงทุนขยายคอล
เซ็นเตอร์ใช้ปริมาณเงินเทา่ไหร่ มีแผนธุรกิจอยา่งไร ที่จะท าให้รายได้ Call Center กลบัคืนมา 

คณุกิตติฯ ตอบ การซือ้หนี ้บริษัทได้ขอมติออกหุ้นกู้ กับผู้ ถือหุ้นไปเรียบร้อยแล้ว จ านวนไม่เกิน 1,250 
ลบ. ซึ่งจะน าไปซือ้หนีป้ระมาณ 800- 1,000 ลบ. ทัง้นีก็้ขึน้อยู่กับปัจจัยสภาวะของ
ตลาดด้วย ส่วนงบประมาณในขยายคอลเซ็นเตอร์น้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของ
การจ้างพนกังานเพิ่มเป็นหลกั และส่วนเร่ืองรายได้คอลเซ็นเตอร์ นัน้บริษัทได้มีการ
เปลีย่นช่ือเป็น บจ. ชโย พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ เซอร์วิส เพิ่มทนุ และแก้ไขวตัถปุระสงค์ให้
รองรับกบัการตอ่ยอดธุรกิจ การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จากที่บริษัทซือ้มาโดยหากตลาด
อ านวยก็คิดวา่นา่จะเป็นรายได้อีกทางนงึให้กบั Call Center 

คณุสขุสนัต์ฯ ได้ชีแ้จ้งเพิ่มเติม เร่ืองการเข้าร่วมประมลู เวลาซือ้ให้มองเป็นประเภทมีหลกัประกนั และไม่มี
หลกัประกนั จะชดัเจนกวา่ สว่นจะซือ้จากสถาบนัหรือไมใ่ช่สถาบนัการเงินนัน้ขึน้อยูก่บั ที่นัน้ๆมีการจดัเปิด
ประมลูหรือไม ่โดยในปีนีผ้มเช่ือวา่จะมีการขายหนีห้ลกัประกนัออกมามากวา่  
นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามพิ่มเติม อยากให้คุณสขุสนัต์อธิบายให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ว่า 
งบประมาณใช้ซือ้หนีท้ี่มีหลกัประกนัเทา่ไหร่ และหนีท้ี่ไมม่ีหลกัประกนัเทา่ไหร่  
คณุสขุสนัต์ฯ ตอบ สมมุติ คณะกรรมการอนมุตัิงบในปีนี ้1,000 ลบ. (เฉพาะเร่ืองการประมลูซือ้หนี)้ 
สดัสว่นการซือ้หนี ้มีหลกัประกนัตอ่ไมม่ีหลกัประกนั จะเป็น 70 ตอ่ 30 คิดเป็นเงิน 700 ลบ. ตอ่ 300 ลบ. 
ส าหรับหนีท้ี่มีหลกัประกนั 700 ลบ. สมมตุิวา่บริษัทซือ้ที่ 50% ของราคาประเมิน  บริษัทก็ได้หลกัประกนัมา
ประมาณ 1,400 ลบ. ส าหรับหนีท้ี่ไมม่ีหลกัประกนั 300 ลบ. สมมตุิวา่บริษัทซือ้ที่ 4%-5% ของมลูหนีท้ัง้สิน้ 
บริษัทจะได้ มลูหนีม้าประมาณ 6,000 –7,500 ลบ. ประมาณนีค้รับ โดยในปีนีบ้ริษัทคาดว่า ทางสถาบนั
การเงินอาจมีการขายหนีม้ีหลกัประกันเพิ่มมากขึน้ โดยอาจท าให้สดัสว่นการขายและ /หรือเปลี่นเป็น 80: 
20.   
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นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่ เร่ืองการขอใบอนญุาตปลอ่ยสนิเช่ือของบริษัทต่างมีความ
คืบหน้าไปถึงไหนอยา่งไร 
คณุณฐพลฯ ตอบ ในปีนี ้ช่วงมีนาคม บริษัทได้ใบอนญุาตการปล่อยสินเช่ือประเภทนาโนไฟแนนซ์ และ
Perosonal loan เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว สว่นพิโกไฟแนนซ์ อยูร่ะหวา่งขออนญุาต  
นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดงันี ้อยากให้บริษัทจดัท ารายงานประจ าปี
เป็นรูปเลม่ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุแล้วไมม่ีเอกสารใดๆให้ผู้ ถือหุ้นเลย 
คณุกิตติฯ ตอบ เนื่องจากทางตลาดได้มีนโยบาย การจดัสง่เอกสารการประชุมในรูปแบบ Paperless หรือ
แบบไม่ใช้กระดาษแล้ว และบริษัทได้สง่หนงัสือเชิญแบบประชุมในรูปแบบ QR CODE แล้ว แต่อย่างไรก็
ตามบริษัทขอรับข้อเสนอแนะของทางผู้ ถือหุ้นไปพิจารณาครับเพื่อปรับปรุงการประชมุในครัง้หน้าครับ 

 
ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นใดสอบถาม
เพิ่มเติม 

 
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไมต้่องลงคะแนนเสยีง ประธานฯ จึงสรุปวา่ที่ประชมุรับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 แล้ว 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมว่า ในวาระนีค้ณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิรับรองงบการเงินประจ าปี 2561 ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผา่นการตรวจสอบ และรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้ว ซึง่บริษัทฯ ได้แนบงบการเงินดงักลา่วไปกบัหนงัสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
ได้ศกึษารายละเอียดแล้ว และมีรายละเอียดตามที่ฝ่ายบริหารได้รายงานข้อมลูในวาระก่อนแล้ว  

 
ประธานฯ สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ่ 

 
ประธานฯ สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถาม
เพิ่มเติม 

 
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปี บญัชีสิน้สดุ ณ วนัที  31 
ธนัวาคม 2561 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 406,413,101 100.0000 % 
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ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสยีง 0 - * 
บตัรเสยี 0 - * 
รวม 406,413,101 100.0000 % 

                *ไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

หมายเหตุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 3 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 
4,380,001 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 
1,127 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 406,413,101 หุ้น 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงนิปันผล 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานกุารบริษัท เป็นผู้
ชีแ้จงข้อมลูการจดัสรรก าไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผลตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 
นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มี
นโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของ
งบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี  ้อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้ อยู่
กบัแผนการลงทุน เง่ือนไข และข้อจ ากดัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ ยืมเงินหรือสญัญาต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลด าเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท
อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ
เติบโตทางธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึง
ปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทัง้นีก้ารจ่ายปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 88.52 ล้านบาท 
และมีก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบเฉพาะกิจการจ านวน 49,558,864 บาท บริษัทฯ จึงสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนีต้ามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 54 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ และ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
(ก) จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 

4,428,782.27 บาท ( ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
7,262,746 บาท ซึง่รวมการจดัสรรในครัง้นีแ้ล้ว )  
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(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นเงินจ านวนประมาณ 57.60 ล้านบาท ทัง้นี ้
เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.06 บาทในวนัที่ 8 มิถนุายน 
2561 จึงเหลือเงินปันผลเพื่อจดัสรรส าหรับปี 2561 ในครัง้นีเ้ป็นจ านวน 0.04 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการ
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย ส าหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอตัราตามอตัราที่
กฎหมายก าหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนั ที่ 10 เมษายน 
2562 ซึง่เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) (ทัง้นีก้ารให้สทิธิดงักลา่วของบริษัทฯ ยงัมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ก่อน) และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

 

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นใดสอบถาม
เพิ่มเติม 

 
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน ให้จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 4,428,782.27  บาท และการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และก าไรสะสมของบริษัทฯ ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 
หรือคิดเป็นเงินจ านวนประมาณ 57.60  ล้านบาท ตามที่เสนอทกุประการ 

 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 406,413,101 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 406,413,101 100.0000 

               *ไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท 
ชีแ้จงข้อมูลการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 
นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 
71 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคับข้อ 24 ของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
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กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระ
ได้ โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 นี ้มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ดงันี ้

 
1) นายสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2) นายเสกสรรข์ รังสยิีรานนท์ กรรมการ 

3) นางสาวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการสายพฒันาธุรกิจ 
 

เพ่ือให้การเลอืกตัง้เป็นไปอยา่งบริสทุธ์ิ ยตุิธรรม และเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประธาน
ฯ ได้เชิญกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระออกจากห้องประชมุก่อนการเลอืกตัง้ 

 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระในครัง้นีม้ีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์อยา่งกว้างขวางในสาขาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ อนัจะเป็นประโยชน์
และช่วยสนบัสนนุให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จ บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตัง้  

 
1) นายสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2) นายเสกสรรข์ รังสยิีรานนท์ กรรมการ 

3) นางสาวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการสายพฒันาธุรกิจ 
 
 

ซึง่เป็นกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
โดยมีรายละเอียดประวตัิของทัง้ 3 ท่านในรายงานประจ าปีและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 3 ซึง่ บริษัทฯ ได้แนบไปกบัหนงัสอืเชิญประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว 

 
ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นใดสอบถาม
เพิ่มเติม 

 
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนอนุมัติแต่งตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเดิมอีก

วาระ หนึง่โดยการเลอืกตัง้กลบัเข้ามาเป็นรายบคุคล 
 

โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้  
  

1) นายสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์   กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนน
เสยีงเป็น  เอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 
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ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 406,403,101 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 10,000 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 406,413,101 100.0000 

                            *ไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
2) นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ กรรมการ ที่ประชุมมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 406,403,101 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 10,000 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 406,413,101 100.0000 

                           *ไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
3) นางสาวสริิพรรณ  จนัทร์ทิพย์ กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการสายพฒันาธุรกิจ  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 406,403,101 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 10,000 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 406,413,101 100.0000 

                          *ไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงข้อมลู
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 
นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัข้อ 34 ของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้ผู้
ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท 
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บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ 
ความรับผิดชอบ และการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ  โดยเทียบเคียงกบั
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน 
แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียง
พอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ ทัง้นี ้กระบวนการก าหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนด
คา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท ส าหรับปี 2562 ในรูปแบบค่าเบีย้ประชุม
กรรมการและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึง่รวมถึงโบนสัรวมแล้วไมเ่กิน 1,750,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

จ านวนค่าตอบแทน 
กรรมการ (บาท) 

จ านวนค่าตอบแทน 
กรรมการ (บาท) 

คา่ตอบแทนที่จ่ายเป็นเงิน (บาท) ไมเ่กิน 1,750,000 ไมเ่กิน 1,500,000 
 
      รายละเอียดค่าเบีย้ประชุมกรรมการมีดังนี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ ค่าเบีย้ประชุม (ต่อครัง้) 

ประธานกรรมการ 25,000 บาท 

กรรมการบริษัทฯ 12,500 บาท 
 

คณะกรรมการชุดย่อย ค่าเบีย้ประชุม (ต่อครัง้) 

ประธานกรรมการ 12,500 บาท 

กรรมการบริษัทฯ 10,000 บาท 
          หมายเหต ุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไมมี่สิทธ์ิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการ 

 
ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นใดสอบถาม
เพิ่มเติม 

 
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม  

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุม ให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 ในรูปแบบค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
และผลตอบแทนอื่น ๆ ซึง่รวมถึงโบนสัรวมแล้วไมเ่กิน 1,750,000 บาท ตามที่เสนอ 
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โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 406,503,101 99.9975 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 10,000 0.0025 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 406,513,101 100.0000 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 

100,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 
1,128 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 406,513,101 หุ้น 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และบริษัทย่อยประจ าปี 2562 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงข้อมลู
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 
นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 และ 62 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปีโดยการ
เสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีเนื่องจากมีผลการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจมาโดยตลอดรวมทัง้มีเครือข่าย
ครอบคลมุในหลายประเทศและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้  

 
(1) นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5339 หรือ  
(2) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 หรือ 
(3) นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4298  

 
ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคน
หนึ่ง เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัทฯ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

 
โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชี
ดงันี ้

 
      รายละเอียดค่าสอบบัญชี  
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ค่าสอบบัญช ี
ปี 2562 

( ปีที่เสนอ ) 
ปี 2561 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย (รวม 4 บริษัท) 

ไมเ่กิน 3,600,000 ไมเ่กิน 4,500,000 

* หมายเหต:ุ  บริษัทยอ่ย ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ ากดั, บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากดั และ บริษัท ชโย แคปปิตอล จ ากดั  

 
ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 
ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นใดสอบถาม
เพิ่มเติม 

 
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
ตามที่เสนอ 

 
       โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 406,513,101 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 -* 

บตัรเสยี 0 -* 
รวม 406,513,101 100.0000 

                     *ไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 9  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจ านวน 1 ท่านและการเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
ประธานฯ มอบหมายให้ คณุสขุสนัต์ ยศะสินธุ์  ชีแ้จงข้อมลูการแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯเพิ่มเติมจ านวน 1 
ทา่น และการเปลีย่นแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯตอ่ที่ประชมุ 

 นายสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพและความคลอ่งตวัในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาให้มีการ
แตง่ตัง้นายกิตติ    ตัง้ศรีวงศ์ เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมจ านวน 1 ทา่น ทัง้นี ้นายกิตติ 
ตัง้ศรีวงศ์ เป็นบคุคลซึง่มีความรู้แล้วความเช่ียวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยในปัจจุบนับริษัท
ฯ มีกรรมการทัง้สิน้ 9 ท่าน       (ซึ่งแบ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่านซึ่งได้แก่ 1. นายวฒุิศกัดิ์ ลาภ
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เจริญทรัพย์   2. พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพนัธุ์ 3. นายชานนท์ โชติวิจิตร 4. นายธีรณฎัฐ์ ตัง้สถาพร
พงษ์, กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จ านวน 2 ทา่นซึง่ได้แก่ 1. นายสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ 2. นางสาวสิริพรรณ จนัทร์
ทิพย์ และที่เหลอืเป็นกรรมการอีก 3 ท่านซึ่งได้แก่ 1. นางรสพร สขุสมพร 2. นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ 3. 
นายวิทยา อินาลา) เนื่องจากการบริษัทฯ มีการขยายตวัและมีแผนการที่จะเติบโตขึน้ในอนาคตจึงเสนอการ
แตง่ตัง้กรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีทัง้หมด 10 ท่าน และเสนอให้แก้ไข
ช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ เป็นดงันี ้“นายสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ นางสาวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ 
นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ กรรมการสองในสี่คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกัน พร้อม
ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ” 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 406,513,101 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 -* 

บตัรเสยี 0 -* 
รวม 406,513,101 100.0000 

                       *ไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการแต่งตัง้นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ์เป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม
อีก 1 ทา่นและอนมุตัิการเปลีย่นแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทเป็นดงันี ้“ นายสขุสนัต์ ยศะ
สนิธุ์ นางสาวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี ้
ลงลายมือช่ือร่วมกนั พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ ” ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ผู้ ถือหุ้นทีจ่ะเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพิจารณา หรือผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่มีค าถาม หรือ
ต้องการแสดงความคิดเห็นและค าเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้
ในระเบียบวาระนี ้
 ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแตป่ระการใด 
ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่น และกลา่วปิดประชมุเวลา 11.00 น. 

 
            ลงช่ือ……………………………………………ประธานในที่ประชมุ 
           (นายวฒุิศกัดิ์ ลาภเจริญทรัพย์) 

 
     ลงช่ือ……………………………………………ผู้บนัทกึการประชมุ 
       (นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์) 
         เลขานกุารบริษัท 


