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บริษัท ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องประชุ มเจมินี่ (Gemini) ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 10210
---------------------------------------------------------------------------------------------------กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์
นายชานนท์ โชติวจิ ิตร
นายอานนท์ จารยะพันธุ์
นายธีรณัฎฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์
นายเสกสรรข์ รังสิ ยรี านนท์
นางรสพร สุ ขสมพร
นายวิทยา อินาลา
นางสาวสิ ริพรรณ จันทร์ทิพย์
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์

รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การสายบริ การ
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษทั

กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เข้ าประชุ ม
1. นายวุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริ ญทรัพย์

ประธานกรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด
1. นายนิธิ จรัญวงศ์
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เริ่มการประชุ มเวลา 10.00 น.
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ฯ ทาหน้าที่
เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แทนนายวุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริ ญทรัพย์ ประธานกรรมการ ซึ่ งติดภารกิจ
ประธานฯ ที่ประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่มาร่ วมประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2562
พร้อมทั้งกล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และและมอบหมายให้ นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารและเลขานุการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ นางสาวชมนาถ ไตรทรัพย์ เป็ นผูช้ ่วยในการดาเนินการประชุมต่อไป
คุณชมนาถ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึง
ขอแจ้งให้ให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุ ม รวมถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน ด้วยการใช้
บัตรลงคะแนนที่บริ ษทั ฯ ได้มอบให้กบั ท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมและวิธีการนับคะแนนดังนี้
1. วาระที่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยงทั้งสิ้ นมี 7 วาระจากทั้งหมด 8 วาระ
2. ในการประชุ ม จะพิ จ ารณาวาระต่ า งๆ ตามล าดับ ที่ ก าหนดไว้ใ นหนัง สื อเชิ ญ ประชุ ม โดยจะ
นาเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ มซักถามในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะที่ตอ้ งการซักถามกรุ ณาแจ้งชื่ อและนามสกุลให้ที่ประชุ มทราบก่อนซักถามหรื อ
แสดงความคิดเห็นด้วยทุ กครั้ ง ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นมีคาถามหรื อความเห็ นที่นอกเหนื อจากวาระที่
กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณานาไปสอบถามหรื อให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการ
ประชุ ม และกรุ ณาให้ความเห็นหรื อสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายอื่นได้ใช้
สิ ทธิ ดว้ ยและเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้อยูใ่ นเวลาที่กาหนด
3. ในการออกเสี ย งลงคะแนนในที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก คนหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะจะมี คะแนนเสี ย ง
เท่ากับจานวนหุ ้นที่ตนถื อหรื อเท่ากับจานวนหุ ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ ง
คะแนนเสี ยง
4. คะแนนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุ มตั ิในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. ส าหรั บ ผู ถ้ ื อ หุ ้ นที่ ม าประชุ ม ด้ว ยตนเอง และผู ร้ ั บ มอบฉัน ทะตามแบบที่ ก ฎหมายก าหนด ให้
ปฏิบตั ิการลงคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
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ก. การลงคะแนนเสี ยงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้
ถือว่าผูถ้ ื อหุ ้นเห็ นชอบหรื อเห็ นด้วยกับวาระที่นาเสนอตามจานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น สาหรับผู ้
ถือหุ ้นที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ื อหุ ้นทาเครื่ องหมายในช่ องไม่เห็ นด้วยหรื องดออก
เสี ยงในบัตรลงคะแนนที่บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
เจ้าหน้าที่จะเป็ นผูน้ าบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กบั คณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ข. ในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ฯ จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง หักออกจาก
คะแนนเสี ยงทั้งหมด และส่ วนที่เหลือ จะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย สาหรับผูท้ ี่ออกเสี ยง
เห็นด้วย ขอให้ท่านทาเครื่ องหมายในช่ อง □ เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนในวาระเหล่านี้ และ
ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่ งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ หลังเสร็ จสิ้ นการประชุม
ค. บัตรลงคะแนนในลักษณะต่อไปนี้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย และการลงคะแนนเสี ยงเป็ นโมฆะ
1. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีเจตนาลงคะแนน
4. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสี ยงที่มีอยู่
6. ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุ ปคะแนนใน
แต่ละวาระให้ผดู ้ าเนินการประชุมทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
7. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลับ ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถ้ ื อหุ ้นลง
ลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วยและจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่ งใสในการ
นับคะแนน
8. ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ
600,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ 0.50 บาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ก าหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 2/2562 หรื อ
Record Date ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 และกาหนดวันที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 2/2562 เป็ นวันที่ 8
พฤศจิกายน 2562
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ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 42. ระบุไว้วา่ การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผู ้
ถือหุ ้น มาประชุ มไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุ ม ในการประชุ มวันนี้ มีผู ้
ถือหุ ้นเข้าร่ วม ประชุมด้วยตนเอง จานวน 43 ราย นับรวมจานวนหุ ้นได้ 351,805,184 หุ ้น และโดยการมอบ
ฉันทะจานวน 1,023 ราย นับรวมจานวนหุ ้นได้ 35,785,424 หุ ้น รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจานวนทั้งสิ้ น 1,066
ราย นับรวมจานวนหุ ้นทั้งหมด ได้ 387,590,608 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 64.5984 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ คือ 600,000,000 หุ ้น โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุ ้นทั้งหมดจานวน 2,906 ราย รวมจานวน
หุ น้ ทั้งสิ้ น 600,000,000 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญ นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์
ทาหน้าที่ประธานฯ และเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ซึ่ งได้จดั ขึ้น
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุ มและได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุ ม
ดังกล่าว ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม พร้อมทั้งได้เผยแพร่ รายงานการประชุ ม ดังกล่าว บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.chayo555.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เห็ นว่าได้มีการ
บันทึกรายงานไว้อย่างถู กต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุ ม จึงได้มีมติเห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุ มวิสามัญผู ้
ถือหุ น้ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็น
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพิม่ เติม ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมโดยการมอบฉันทะจานวน 1,023 ราย ประกอบด้วยใครบ้าง
นายกิ ตติ ได้รายงานให้ที่ ประชุ มทราบว่า ส่ วนใหญ่ผูถ้ ื อหุ ้นที่มอบฉันทะประมาณ 1,000 ราย ถื อหุ ้นรวม
ประมาณ 10 ล้านหุน้ เป็ นลูกค้าของ บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)
2. บริ ษทั เราใครเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และเพราะเหตุใดจึงกาหนดการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นในวันที่ 30
เมษายน 2562 ซึ่งเป็ นวันสุ ดท้าย บริ ษทั สามารถจัดให้เร็ วขึ้นได้ไหม
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นายกิตติฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากวันและเวลาที่ตรงกันของกรรมการ
และผูส้ อบบัญชี จึ งก าหนดการประชุ มในช่ วงปลายเดื อนเมษายนของทุ กปี โดยบริ ษ ทั ขอบคุ ณส าหรั บ
คาแนะนาของผูถ้ ือหุ ้นและจะนาไปพิจารณาต่อไป
3. เพราะเหตุใดข้อมูลกาไรสุ ทธิ ในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ในวาระที่ 3 พิจารณารับทราบ
ผลการดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561 จึงไม่ตรงกับข้อมูลที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ข้อมูลที่เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นั้นเป็ นข้อมูล
ที่รายงานตามรู ปแบบที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งเปลี่ ยนแปลงไม่ได้ โดยเป็ นตัวเลขของงบการเงิ น
รวม (อาจเป็ นรายงานแบบย่อ) ส่ วนตัวเลขที่อยูใ่ นวาระที่ 3 นั้นก็เป็ นตัวเลขเดียวกันโดยมีรายละเอียดมากกว่า
นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่ า รายงานการประชุมควรระบุจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มด้วย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะให้ชดั เจน
นายสุ ขสันต์ฯ ขอบคุ ณสาหรับข้อเสนอแนะและโดยจะนาไปปรับปรุ งแก้ไขและจัดทารายงานประชุ มให้
เหมาะสมตามรู ปแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 โดย
แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวนเสี ยง
387,548,786
0
0
0
387,548,786

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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* ไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงและบัตรเสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 5 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 1,970,720 หุน้ รวมมีผถู ้ ือหุน้
เข้าร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 1,050 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 387,548,786 หุน้

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ ายเป็ นหุ้นปันผลและเงินสด)
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ รายงานต่อที่ ประชุ มว่า บริ ษทั ฯ มี นโยบายจ่ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40
ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลขึ้นอยู่กบั แผนการลงทุน เงื่ อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญากูย้ ืมเงิ นหรื อ
สัญญาต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี ) ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานและปั จจัยอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั โดย
คณะกรรมการบริ ษทั อาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นครั้งคราวเพื่อให้เป็ นไป
ตามแผนการเติบโตทางธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงิ นทุนและเงิ นทุนหมุนเวียน
รวมถึ งปั จจัยด้านอื่ นๆ ที่ เห็ นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายปั นผลดังกล่าวจะไม่เกิ นกว่ากาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จึงได้มีมติเห็นชอบ
ให้นาเสนอที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การจ่ายในรู ปของหุ ้นปั นผลและเงินสด
และกาหนดจ่ายปั นผล ดังนี้
1. จ่ายปั นผลเป็ นหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ สิ้ นปี 2561 เป็ นจานวน
ไม่เกิน 30,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.5 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรา 20 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้น
ปั นผล รวมมูลค่าหุ ้นทั้งสิ้ นไม่เกิ น 15 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราจ่ายปั นผล 0.025 บาทต่อหุ ้น
(อนึ่ งในกรณี ที่ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นจากการคานวณตามสัดส่ วนการจัดสรรหุ ้นปั นผล
ดังกล่าวแล้วบริ ษทั จะตัดเศษหุ น้ ดังกล่าวทิ้ง)
2. จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ น้ ละ 0.0027778 บาทหรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,666,680 บาท
รวมข้อ 1. และ 2. เป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.0277778 บาทหรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน
16,666,680 บาท โดยเงินปั นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายที่กาหนดไว้
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3. กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหุ ้นเพื่อกาหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการรับเงินปั นผล
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 (Record Date) โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็น
ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้ส อบถามเพิ่ ม เติ ม ว่า บริ ษ ทั ฯ มี ก ารก าหนดจ่ า ยปั น ผลโดยมี
ข้อความว่า “กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นจากการคานวณตามสัดส่ วนการจัดสรรหุ ้นปั นผล
แล้ว บริ ษทั จะตัดเศษหุ น้ ดังกล่าวทิ้ง” มีความเหมาะสมหรื อไม่และชอบหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไร โดยเสนอให้แก้ไขข้อความใหม่โดยไม่ให้ตดั เศษหุ ้นทิ้งและให้จ่ายเป็ นเงิ นสดแทนใน
ส่ วนที่เป็ นเศษหุ น้
นายสุ ขสันต์ฯ ตอบ ในช่ วงระยะเวลาก่อนปิ ดสมุดบัญชี ผูถ้ ือหุ ้นยังสามารถซื้ อหุ ้นเพิ่มเติมเพื่อให้
ครบตามอัตราหุน้ ปันผลได้ ประกอบกับบริ ษทั ได้คานึ งถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการจ่ายเงินปั นผล
ในส่ วนที่เป็ นเศษหุ น้ ซึ่ งอาจไม่คุม้ กับการจ่ายค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น (ทั้งนี้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู ้
ถือหุ ้นคือการตัดหุ ้นทิ้ง 1 หุ ้นโดยคิดเป็ นจานวนเงินแล้วอยูท่ ี่ประมาณ 0.0277778 หรื อที่ราคาพาร์ ที่
0.50 บาทเท่านั้น) และโดยในประเด็นด้านกฎหมายนั้น นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ได้สอบถามต่อนาย
นิธิ จรัญวงศ์ ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั ดี เอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด ว่า เป็ นการดาเนิ นการ
ที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ โดยนายนิ ธิ จรัญวงศ์ ได้รายงานว่านโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของ
บริ ษทั ฯ ที่เสนอไปนั้นชอบด้วยกฎหมายและสามารถดาเนินการได้ ซึ่ ง หากผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วยใน
วาระการประชุมนี้ สามารถลงคะแนนเสี ยงเป็ นมติไม่เห็นด้วยได้
นายเมธี อันอดิเรกกุล ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยโครงการพิทกั ษ์สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้น
กล่าวเสริ มว่า ด้วยความเคารพอาจารย์ การเสนอแก้ไขข้อความหรื อขอแก้ไขวาระนั้นน่ าจะเป็ น
เรื่ องที่ทาได้ยาก โดยในกรณี น้ ี เศษของหุ ้นคือ 19 หุ ้นจ่ายปั นผลสู งสุ ดอยู่ 0.50 บาท หักภาษีอีก
0.05 บาท โดยในแง่กฎหมายนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้รับผิดชอบไปแล้วหากการกระทาดังกล่าว
ไม่ช อบด้วยกฎหมาย ดัง นั้นในการขอเปลี่ ยนวาระและ/หรื อแก้ไขวาระนั้นเป็ นเรื่ องที่ น่า กลัว
มากกว่าโดยทั้งนี้ ผถู ้ ื อหุ ้นทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกันอยูแ่ ล้ว แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนหรื อแก้ไข
วาระนั้นอาจจะกระทบสิ ทธิ ของผูท้ ี่ ไม่ได้มาเข้าร่ วมประชุ มด้วย โดยหากมีคนร้ องว่าการแก้ไข
วาระทาให้บริ ษทั ต้องเสี ยเงิ นมากขึ้นก็จะทาให้มีความซับซ้อนมากขึ้นอีก โดยตอนนี้ เรากาลังถก
กันที่เงินจานวน 0.50 บาท ทั้งนี้ นายเมธี ย้ าว่าอย่าไปคานึงเรื่ องค่าใช้จ่าย แต่เป็ นประเด็นของการ
เปลี่ยนวาระที่จะทาให้เกิดความยุง่ ยาก ดังนั้นจึงขอฝากอาจารย์เอาไว้คราวหน้าครับ
โดยนายสุ ขสันต์ฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านอาจารย์ ที่ให้เราได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
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2. ผูถ้ ื อหุ ้นไม่ระบุนาม ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลเป็ นหุ ้นเกี่ ยวข้องกับ
ความต้องการนาเงินสดไปใช้ในการลงทุนของบริ ษทั ฯ หรื อไม่ และในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2563 บริ ษทั ฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมได้หรื อไม่
นายสุ ขสันต์ฯ ตอบ ในปี 2562 บริ ษทั ฯ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในรู ปของหุ ้นปั นผลและเงิน
สด ก็เพื่อนาเงินไปลงทุนต่อ ส่ วนการจ่ายปั นผลปี หน้าเรายังไม่ได้พิจารณาครับ
3. นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ปี 2561 บริ ษทั ฯ มีการจ่ายปั นผล 10
สตางค์ โดยครึ่ งปี แรกจ่าย 6 สตางค์ ครึ่ งปี หลังจ่ายอีก 4 สตางค์ ดังนั้นหากถือหุ ้นเป็ นเวลา 6 เดือน
จะได้เปรี ยบมากกว่า จึงเสนอให้บริ ษทั ไปพิจารณาว่าควรจ่ายระหว่างกาลน้อยกว่าจ่ายประจาปี
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ตอบ บริ ษทั ฯ จะรับข้อมูลนี้ไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปั นผลประจาปี 2561 (จ่ายเป็ นหุ น้ ปั นผลและเงินสด)
มติทปี่ ระชุ ม

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการจ่ายปั นผลระหว่างกาล (จ่ายเป็ นหุ ้นปั น
ผลและเงินสด) ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวนเสี ยง
387,553,225
776
0
0
387,554,001

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9998
0.0002
0.0000
0.0000
100.0000

* ไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงและบัตรเสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 6 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 5,215 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 1,056 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 387,554,001 หุน้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในจานวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 308,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 บาท โดยวิธีตัดจานวนหุ้นที่จาหน่ าย
ไม่ ได้ ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติ
ทีป่ ระชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
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ประธานฯ มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ รายงานต่อที่ประชุ มว่า เนื่ องจากที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุ ม
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุ มตั ิให้มีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) จานวน 56,000,000 หุ น้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด เป็ นจานวนไม่เกิน 56,000,000 หุ ้น โดย
หุ น้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด จานวนไม่เกิน 56,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท ในบางส่ วนนั้นเป็ นหุ ้นที่บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้จดั จาหน่าย จึงทาให้ยงั มีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุ นแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2562 จานวน
16,000,000 หุน้
ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กาหนดไว้วา่ บริ ษทั ฯ จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ ้นใหม่เพิ่มขึ้น
ได้เมื่อหุ ้นทั้งหมดได้ออกจาหน่ ายและได้รับชาระเงินค่าหุ ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณี หุ้นที่เหลือนั้นเป็ นหุ ้นที่
ออกเพื่อรองรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น ดังนั้น เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินการ
เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯ และเพื่อให้เป็ นตามที่ กฎหมายกาหนด บริ ษทั ฯ จึ งต้องดาเนิ นการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 308,000,000 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวน 300,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ ้นสามัญที่ย งั ไม่ได้จาหน่ าย ซึ่ งคงเหลือจากการจัดสรร
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2562
จานวน 16,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็น
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ มีความต้องการใช้เงินทุนเพิ่มขึ้นทุกปี หรื อไม่ เนื่ องจากมีการเพิ่มทุนแล้วถึง 2 ครั้ง โดย
การออกหุ น้ เพิ่มทุนแบบ General Mandate 56 ล้านหุ น้ และการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปั นผลเป็ นหุ น้
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ตอบ เรามีการเพิ่มทุนจานวน 56 ล้านหุ ้น ขายไป 40 ล้านหุ ้นในราคา 3.83
บาทต่อหุ ้น เหลือ 16 ล้านหุ ้น และมีการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้น โดยธุ รกิจของเราจาเป็ นต้อง
ใช้สตางค์ ในการขยายธุ รกิจ
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2. เพราะเหตุใดบริ ษทั ฯ จึงต้องจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด แทนการเก็บเงินสดสารองไว้เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงาน และบริ ษทั มีกระแสเงินสดเพียงพอหรื อไม่
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ตอบ บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในรู ปของหุ ้นปั นผลและเงินสด ซึ่ งส่ วน
ที่เป็ นเงินสดคือภาษีหกั ณ ที่จ่าย ที่บริ ษทั ต้องหักกับผูถ้ ือหุ ้น (ถ้าไม่จ่ายเป็ นเงินสดเพิ่มบริ ษทั ต้อง
เรี ยกเก็บจากผูถ้ ือหุ น้ )
นายศักดิ์ ชยั สกุลศรี มนตรี สอบถามต่อเนื่ องว่า เพราะเหตุใดบริ ษทั ฯ ขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอานาจทัว่ ไป ไม่ได้ท้ งั หมดคงเหลือที่ยงั ไม่จาหน่ายจานวน 16 ล้านหุน้
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ตอบ เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ กาหนดราคาขายในอัตราใกล้เคี ยงกับราคาที่ตลาด
และจัดสรรให้กบั บุคคลให้วงจากัด (Private Placement: PP)
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 8,000,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 308,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 300,000,000 บาท โดย
วิธี การตัดหุ ้นสามัญที่ ย งั ไม่ไ ด้จาหน่ า ย ซึ่ ง คงเหลื อจากการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม ทุ นแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) ตามมติที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2562 จานวน 16,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในการ
ลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จ านวน 8,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
308,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 บาท โดยวิธีตดั จานวนหุ ้นที่
จาหน่ ายไม่ได้ซ่ ึ งคงเหลื อจากการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) ตามที่เสนอมาโดยมีรายละเอียดการลงมติ ดังนี้
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ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง

จานวนเสี ยง
387,560,203
100
0
0
387,560,303

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้นจากวาระก่อน 5 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 6,302 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 1,061 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 387,560,303 หุน้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุ มัติการแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ รายงานต่อที่ประชุ มว่า สื บเนื่องจากการพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ จานวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 308,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 300,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่าย ซึ่ งคงเหลือจากการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิส ามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ ง ที่ 1/2562 จานวน
16,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น และเพื่อให้การลด
ทุ นจดทะเบี ย นดัง กล่ า วมี ผ ลโดยสมบู รณ์ ตามกฎหมาย จึ ง เสนอให้ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ นครั้ งที่ 2/2562
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 ทุนของบริ ษทั
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

300,000,000 บาท
600,000,000 หุน้
0.50
บาท

(สามร้อยล้านบาท)
(หกร้อยล้านหุน้ )
(ศูนย์จุดห้าศูนย์บาท)

600,000,000 หุน้
หุน้

(หกร้อยล้านหุน้ )
(-)”
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ข้อเสนอแนะหรื อข้อแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่ องทุน
จดทะเบี ย น เพื่ อให้ส อดคล้องกับการลดทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษ ทั ฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ที่ ประชุ มทราบ
เพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง

ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการแก้ไขแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอมา
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวนเสี ยง
387,560,204
100
0
0
387,560,304

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 1 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วม
ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 1,062 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 387,560,304 หุน้

วาระที่ 5 พิจ ารณาและอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาท) เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จานวน 315,000,000 บาท (สามร้ อยสิ บห้ าล้านบาท)
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้ แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุ ม นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับ
การออกหุ ้นปั นผล บริ ษทั ฯ จึงจาเป็ นจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผล
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โดยที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติ
เห็ นชอบให้นาเสนอที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ จานวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 315,000,000 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 30,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล จานวนไม่เกิน 30,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน) ที่แนบมาพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ข้อเสนอแนะหรื อข้อแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 15,000,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 315,000,000 บาท โดย
การออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 30,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล
จานวนไม่เกิน 30,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบเพิ่มเติมว่า
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง

ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่ จานวน 315,000,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวนเสี ยง
387,590,204
100
0
0
387,590,304

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 30,000 หุน้ รวมมีผถู ้ ือหุน้ เข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 1,063 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 387,590,304 หุน้
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ รายงานต่อที่ประชุ มว่า สื บเนื่ องจากการพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ จานวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 315,000,000 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 30,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล จานวนไม่เกิน 30,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น และเพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้
ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2562 พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4. เรื่ องทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความ
ดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 ทุนของบริ ษทั
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

315,000,000 บาท
630,000,000 หุน้
0.50
บาท

(สามร้อยสิ บห้าล้านบาท)
(หกร้อยสามสิ บล้านหุน้ )
(ศูนย์จุดห้าศูนย์บาท)

630,000,000 หุน้
หุน้

(หกร้อยสามสิ บล้านหุน้ )
(-)”

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็น
นางสมจิ ต บุ ญเรื องขาว ผูร้ ั บมอบฉันทะ ได้ส อบถามเพิ่ ม เติ ม ว่า ในส่ วนของเงิ น สดปั นผลนั้น มี
สัดส่ วนพอดี กนั กับภาษี หัก ณ ที่ จ่ายเลย ดังนั้นหมายความว่าผูถ้ ื อหุ ้นจะได้หุ้นปั นผลเท่านั้น และได้หนังสื อ
รับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่ วนที่เป็ นเงินสดใช่หรื อไม่คะ
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ตอบ ถูกต้องครับ โดยอัตราภาษีหกั ณ ที่จ่าย อยูท่ ี่ร้อยละ 10 และโดยบริ ษทั ฯ เสี ย
ภาษีนิติบุคคลอยูท่ ี่ร้อยละ 20 ครับ
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ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่ องทุน
จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบเพิ่มเติม
ว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอมาด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวนเสี ยง
387,590,204
100
0
0
387,590,304

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 0 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วม
ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 1,063 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 387,590,304 หุน้

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผล
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ รายงานต่อที่ประชุ มว่า สื บเนื่ องจากการพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ ตามวาระที่ 6 ข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงจาเป็ นที่จะต้องจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้
นาเสนอต่อที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
จานวนไม่เกิน 30,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล (ซึ่ งคิดเป็ นจานวน
ประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ที่ประชุ มมีมติให้มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
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หุน้ ปันผล โดยกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหุ ้นเพื่อกาหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการรับเงินปั นผล
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 (Record Date) โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ข้อเสนอแนะหรื อข้อแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน
30,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผลตามที่เสนอมา
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นเพื่อรองรั บ
การจ่ายหุ ้นปั นผลตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสี ยง

จานวนเสี ยง
387,590,504
100
0
0
387,590,604

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

* ไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงและบัตรเสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 300 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 1,064 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 387,590,604 หุน้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผูถ้ ือหุ น้ ที่จะเสนอเรื่ องอื่นใดเข้าพิจารณา หรื อผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่มีคาถาม
หรื อต้องการแสดงความคิดเห็นและคาเสนอแนะแก่บริ ษทั ฯ สามารถเสนอ สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นได้
ในระเบียบวาระนี้
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามและเสนอความคิดเห็น
ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. นางสมจิต บุญเรื องขาว ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ มีวิธีการอย่างไร เพื่อให้
ธุ รกิจสามารถทากาไรจากการซื้ อหนี้ที่ไม่มีหลักประกันได้
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ตอบว่า บริ ษทั ฯ ทาธุ รกิจการบริ หารหนี้ สินมากว่า 20 ปี
และมีความสามารถในการจัดเก็บหนี้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความชานาญและมีการเก็บข้อมูลทาง
สถิ ติ สาหรั บ การบริ หารจัดการข้อมู ล ของลู กหนี้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทาให้บริ ษ ทั ฯ สามารถ
วิเคราะห์และทาการซื้ อหนี้มาบริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถทากาไรได้
นางสมจิต บุญเรื องขาว สอบถามต่อเนื่ องว่า หากลู กหนี้ ในกลุ่มหนี้ สินที่ไม่มีหลักประกัน ไม่มี
ความสามารถในการชาระหนี้ได้ บริ ษทั ฯ จะติดตามทวงถามหนี้อย่างไร
นายกิ ตติ ตั้ง ศรี วงศ์ รายงานว่า บริ ษ ทั ฯ จะใช้วิธี ก ารเจรจาอย่า งประนี ป ระนอม มี ก ารปรั บ
โครงสร้างหนี้ ซึ่ งรวมถึงมีการฟ้องร้องเพื่อให้ลูกค้ามาคุยกับเรา และ/หรื อให้ส่วนลดแก่ลูกหนี้
2. นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การออกหุ ้นกูจ้ านวน 300 ล้านบาท เป็ น
ครั้งแรกที่บริ ษทั ฯ ออกหุ น้ กูห้ รื อไม่ และหุ น้ กูด้ งั กล่าวนาไปใช้ดาเนินการอะไร
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ตอบ ขณะนี้ บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างดาเนิ นการออกหุ ้นกู้ครั้ งที่ 3 โดยครั้งที่ 1
บริ ษทั ฯ ออกหุ น้ กูไ้ ปแล้วจานวน 120 ล้านบาท ครั้งที่ 2 จานวน 105 ล้านบาท และครั้งที่ 3 จานวน
300 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนและ/หรื อซื้ อหนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษทั
นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด สอบถามต่อเนื่ องว่า หากการออกหุ ้นกูใ้ นครั้งที่ 3 จาหน่ายได้ไม่เต็มจานวน
บริ ษทั ฯ จะมีวธิ ี ดาเนินการอย่างไร
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ รายงานว่า เท่าที่ทราบขณะนี้ สามารถจาหน่ายหุ ้นกูไ้ ด้แล้วประมาณ 80% และ
คาดการณ์วา่ การออกหุ น้ กูใ้ นครั้งที่ 3 จะจาหน่ายได้เต็มจานวน
3. นายพลเสฏฐ์ เตือนกุล ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุ รกิจปล่อยสิ นเชื่ อในไตรมาสที่ 3 มีความ
คืบหน้าอย่างไร
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ตอบ บริ ษทั ฯ ดาเนินการธุ รกิจปล่อยสิ นเชื่ ออย่างต่อเนื่ องและมีความ
คืบหน้าเป็ นอย่างดี ทั้งในแง่ของระบบการจัดการและฐานลู กค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยไตรมาสที่ 2
บริ ษทั ฯ สามารถปล่อยสิ นเชื่ อทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ได้ประมาณ 6 ล้านบาท
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ซึ่ ง ประกอบด้วยสิ นเชื่ อที่ มี หลัก ประกันประมาณ 4 ล้านบาท และสิ นเชื่ อที่ ไ ม่ มี หลัก ประกัน
ประมาณ 2 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าไตรมาสที่ 3 จะเติบโตเพิ่มมากขึ้น
4. นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การออกหุ ้นกูค้ รั้งที่ 3 จะบันทึกอยูใ่ น
หมวดใดของงบการเงินประจาปี 2563 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS9)
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ตอบ การออกหุ น้ กูเ้ ราบันทึกเป็ นหนี้สินอยูแ่ ล้วครับ
นายศักดิ์ ชยั สกุลศรี มนตรี สอบถามต่อเนื่ องว่า แผนการลงทุนของบริ ษทั ฯ โดยการออกหุ ้นกู้
จานวน 300 ล้านบาท ถือเป็ นวงเงินลงทุนที่ค่อนข้างน้อย ดังนั้น บริ ษทั ฯ มีแผนในการเพิ่มทุนอีก
หรื อไม่
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ตอบ บริ ษทั ฯ ยังไม่มีการพิจารณาการเพิ่มทุนของปี ต่อๆ ไป
5. นายธาดา สุ ขโข ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในไตรมาสที่ 4 บริ ษทั ฯ จะสามารถดาเนินธุ รกิจ
การปล่อยสิ นเชื่อให้เป็ นไปตามเป้ าที่ต้ งั ไว้ได้หรื อไม่
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ตอบ เป้ าที่บริ ษทั วางไว้อยู่ที่ 200 – 250 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะ
พยายามดาเนินการให้ได้ตามเป้ า โดยในปั จจุบนั มีลูกค้าเข้ามาหาเราตามสมาคม แต่เรามีการคัด
กรองลูกค้าอย่างรอบคอบเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดหนี้ เสี ย โดยเราปล่อยอย่างต่อเนื่ องโดยอาจถึงเป้ า
หรื อไม่ถึงเป้ าเป็ นไปได้ท้ งั คู่ โดยในแง่ของผลประกอบการโดยรวมนั้นในปี นี้ เราไม่ได้เอามารวม
โดยแค่เสมอตัวเราก็โอเคแล้ว
นายธาดา สุ ขโข สอบถามต่อเนื่ องว่า ในส่ วนของการซื้ อหนี้ สินที่ต้ งั เป้ าไว้ 800 - 1,000 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินการได้ตามเป้ าหรื อไม่
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ตอบ บริ ษทั ฯ ซื้ อหนี้ แล้วประมาณ 410 ล้านบาท ในช่ วงปลายปี นี้ คาดว่า
สถาบันการเงินน่าจะขายหนี้ออกมาเยอะ ปั จจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการออกหุ ้นกูอ้ ีกประมาณ 300
ล้านบาท บริ ษทั มีเงินสดคงเหลืออยูอ่ ีกประมาณ 100 กว่าล้านบาท ดังนั้นหากเป็ นไปตามแผนเรา
คาดว่าบริ ษทั น่าจะซื้ อหนี้ได้ตามเป้ า
นายธาดา สุ ขโข สอบถามต่อเนื่ องว่า การจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนเพื่อดาเนิ นธุ รกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ฯ กาหนดสัดส่ วนรายได้และกาไรในระยะเวลา 3 -5 ปี จากธุ รกิจดังกล่าวอย่างไร
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ตอบ บริ ษทั ฯ มีแผนในการร่ วมลงทุนกับบริ ษทั ด้านอสังหาริ มทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้เลือกที่ดินที่มีศกั ยภาพมาแปลงเดียวเท่านั้นที่แจ้งวัฒนะซอย 12 แต่
ทั้งนี้ ท้ งั นั้นหากบริ ษทั สามารถขายได้ในราคาที่ดีที่บริ ษทั ตั้งไว้ บริ ษทั อาจจะขายไปเลยก็ได้ โดย
ในส่ วนของรายได้ในอนาคตนั้น การซื้ อหนี้ น่าจะอยู่ที่ 75%-80% ธุ รกิจติดตามหนี้ หรื อเซอร์ วิส
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น่าจะอยูท่ ี่ 18% ส่ วน Call Center และปล่อยสิ นเชื่ อน่าจะอยูท่ ี่ 2% โดยถ้าบริ ษทั ทา Performance
ในส่ วนนี้ให้ดีข้ ึนรายได้ก็จะเพิ่มขึ้น
นายธาดา สุ ขโข สอบถามต่อเนื่องว่า บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากปั ญหาเศรษฐกิจซบเซาหรื อไม่
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ตอบ ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี จะส่ งผลกระทบการต่อการจัดเก็บได้ลดลงทั้ง
จากพอร์ตหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและมีหลักประกัน แต่เราก็ยงั คงมีหน้าที่ในการบริ หารจัดการการ
จัดเก็บให้เท่าเดิ มโดยไม่ลดลง (แทนที่จะเพิ่มขึ้นในกรณี ที่เศรษฐกิ จดี ) โดยอาจจะหายอดจัดเก็บ
อื่นหรื อยอดขายจากการขายหลักประกันมาทดแทน
นายวิทยา อินาลา กรรมการ กล่ าวเสริ ม ว่า บริ ษ ทั ฯ มี หน้า ที่ แตกต่ างจากสถาบันการเงิ น โดย
สถาบันการเงินคือปล่อยเงินกู้ แต่เรามีหน้าที่ที่จะทาอย่างไรให้หนี้ เสี ยเป็ นหนี้ ดี ดังนั้นมุมมองจะ
ต่างกัน โดยปี หน้าเศรษฐกิจไม่ดี แต่เป็ นโอกาสของบริ ษทั เมื่อมีหนี้ เสี ยเยอะก็เป็ นโอกาสในการ
ซื้ อหนี้ของบริ ษทั ชโยเป็ นมืออาชีพโดยรู ้วา่ หนี้เสี ยเราจะทาอย่างไร ทาอย่างไรจึงจะตามให้ได้ แต่
อย่างไรก็ตามในธุ รกิจเราต้องใช้เงินในการลงทุน จึงขอฝากความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน
6. นายนรา ศรี เพชร ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ มีจุดแข็งอย่างไร ที่จะสามารถแข่งขันกับบริ ษทั
ในธุ รกิจเดียวกันได้
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ ตอบ จุดแข็งของบริ ษทั ฯ คือ นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่ องแล้ว บริ ษทั ฯ
ยังตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือคน โดยบริ ษทั ทาธุ รกิจและ/หรื อมองหาธุ รกิจที่สามารถโต
ได้ เป็ นไปได้และได้ช่วยเหลือคน ถ้าเราทาได้เป็ นหลักครับ
เมื่อไม่มีผูใ้ ดซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุ ณผูถ้ ือหุ ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้า
ร่ วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.
(นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์)
ประธานในที่ประชุม

(นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์)
เลขานุการบริ ษทั
หน้า 19 จาก 19

