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รำยงำนกำรประชุ มวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
ของบริษัท ชโย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
วัน เวลำ และสถำนทีป่ ระชุ ม
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้จดั ขึ้น
เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
กรรมกำรบริษัทฯ ทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุ ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุ ขสันต์
นายชานนท์
นายอานนท์
นายธีรณัฏฐ์
นายวิทยา
นายเสกสรรข์
นางสาวสิ ริพรรณ
นายกิตติ

ยศะสิ นธุ์
โชติวจิ ิตร
จารยะพันธุ์
ตั้งสถาพรพงษ์
อินาลา
รังสิ ยรี านนท์
จันทร์ทิพย์
ตั้งศรี วงศ์

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

กรรมกำรทีไ่ ม่ ได้ เข้ ำประชุ ม
1. นายวุฒิศกั ดิ์
2. นางรสพร

ลาภเจริ ญทรัพย์
สุ ขสมพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ผู้บริหำรของบริษัทฯ ทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุ ม
1. นายณฐพล

ทิพชัชวาลวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทีป่ รึกษำกฎหมำยจำกบริษัท สำนักงำนกฎหมำย แคปปิ ตอล จำกัด
1. นางสาววิภาดา
2. นางสาวศิตายุ

ศักดิ์ศรี
ตัญตระกูล

ทนายความ
ทนายความ

เริ่มกำรประชุ มเวลำ 10.00 น.
นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ฯ ทาหน้าที่
เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธำนฯ”) แทนนายวุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริ ญทรัพย์ ประธานกรรมการ ซึ่ งติดภารกิจ
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ประธานฯ กล่ าวต้อนรั บ และขอบคุ ณผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาร่ วมประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2563 ทั้ง นี้
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 42. กาหนดให้การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น
มาประชุ มไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุ ม โดยในการประชุ มครั้งนี้ มีผถู ้ ื อ
หุ ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 19 ราย และโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวน 938 ราย รวมทั้งสิ้ น 957 ราย นับจานวน
หุ ้นได้ท้ งั สิ้ น 419,088,939 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 62.36 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 42. แล้ว
ประธานฯ กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และที่ปรึ กษากฎหมายที่เข้าร่ วมประชุ ม และ
มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษทั และ/หรื อ นางสาวชนนาถ
ไตรทรัพย์ ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินกำรประชุ มฯ”)
ผูด้ าเนิ นการประชุ ม ฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เพื่อให้การประชุ ม เป็ นไปตามหลักการกากับดู แล
กิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุ มทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุ ม รวมถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน
ด้วยการใช้บตั รลงคะแนนที่บริ ษทั ฯ ได้มอบให้กบั ท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้
1. วาระที่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยงทั้งสิ้ นมี 8 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
2. ในการประชุ ม จะพิ จ ารณาวาระต่ า งๆ ตามล าดับ ที่ ก าหนดไว้ใ นหนัง สื อเชิ ญ ประชุ ม โดยจะ
นาเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติหรื อรับทราบในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มซักถามในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู ้
ถือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ตอ้ งการซักถามกรุ ณายกมือและแจ้งชื่ อและนามสกุลให้ที่ประชุ ม
ทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ นด้วยทุกครั้ง ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมีคาถามหรื อความเห็ นที่
นอกเหนื อจากวาระที่ กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณาสอบถามหรื อให้ความเห็ นในวาระอื่ น ๆ
ในช่วงท้ายของการประชุ ม และกรุ ณาให้ความเห็นหรื อสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ น้ รายอื่นได้ใช้สิทธิ ดว้ ยและเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้อยูใ่ นเวลาที่กาหนด
3. ในการออกเสี ย งลงคะแนนในที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก คนหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะจะมี คะแนนเสี ย ง
เท่ากับจานวนหุ ้นที่ ตนถื อหรื อเท่ากับจานวนหุ ้นที่ ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่ งหุ ้นต่ อหนึ่ ง
คะแนนเสี ยง
4. คะแนนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุ มตั ิในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. ส าหรั บ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม ด้ ว ยตนเอง และผู ้รั บ มอบฉั น ทะตามแบบที่ ก ฎหมายก าหนด
ให้ปฏิบตั ิการลงคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
หน้า 2 จาก 19

บริษทั ชโย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
Chayo Group Public Company Limited
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214

6.
7.
8.

9.

ก. การลงคะแนนเสี ย งส าหรับทุก วาระ หากไม่ มีผูถ้ ื อหุ ้นท่า นใดไม่ เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ย ง
ให้ถือว่าผูถ้ ือหุ น้ เห็นชอบหรื อเห็นด้วยกับวาระที่นาเสนอตามจานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น สาหรับ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทาเครื่ องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรื 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
เห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่ งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
หลังเสร็ จสิ้ นการประชุม
ค. บัตรลงคะแนนในลักษณะต่อไปนี้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย และการลงคะแนนเสี ยงเป็ นโมฆะ
1. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสี ยงที่มีอยู่
ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุ ปคะแนน
ในแต่ละวาระให้ผดู ้ าเนินการประชุมทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลับ และมีการเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่ งใสในการนับคะแนน
สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งการกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้องประชุ มในวาระใด ผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ
ของท่านได้ โดยส่ งบัตรลงคะแนนล่ วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที่ ที่โต๊ะนับคะแนนที่ อยู่บริ เวณประตู
ทางเข้าออก
ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่ นเข้าร่ วมประชุ ม และเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ นั้น บริ ษทั ฯ ได้นาคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับ
ตามวิธีขา้ งต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออก
เสี ยงลงคะแนน ขอให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสในการตรวจนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ฯ ได้เชิ ญที่ ปรึ กษากฎหมายจาก
บริ ษทั สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด ร่ วมเป็ นพยานในการตรวจนับคะแนน
จากนั้น ประธานฯได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุ มว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 ซึ่ งจัดขึ้ นเมื่อวันที่
29 เมษายน 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุ มและได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุ มดังกล่าวให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม พร้อมทั้งได้เผยแพร่ รายงานการประชุ มดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(www.chayo555.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสื อเชิ ญประชุ ม วิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ งได้ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้ว
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ได้มีการบันทึก
ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 ซึ่ งได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถามหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ป ระชุ ม มี ม ติ รับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2563 โดยมี รายละเอี ย ด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้วย
419,089,589
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
รวม (959 รำย)
419,089,589
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากเริ่ มประชุ ม 2 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 650 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้น
เข้าร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 959 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 419,089,589 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 2 พิจำรณำอนุ มัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จำนวน 1,168.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 440,999,979.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน 440,998,811 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ ได้
ออกจำหน่ ำยของบริษัท จำนวน 2,337 หุ้น มูลค่ ำทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ 0.50 บำท
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
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นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ ประชุ มว่า สื บเนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี ความประสงค์จะ (1) จ่ายปั นผล
ระหว่างกาลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ และ (2) จัดสรรหุ ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CHAYOW1”) บริ ษทั ฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ และ
การปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 136 แห่ งพ.ร.บ.บริ ษทั
มหาชน ก าหนดว่า บริ ษ ทั มหาชนจากัดจะเพิ่ ม ทุ นจากจานวนที่ จดทะเบี ยนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ ้นใหม่
เพิ่มขึ้น และจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อหุ น้ ทั้งหมดได้ออกจาหน่ายและได้รับชาระเงินค่าหุ น้ ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่
เหลือนั้นเป็ นหุ น้ ที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวน 2,337 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท (เป็ นหุ ้นคงเหลื อจากการจัดสรรหุ ้นปั นผล จานวน 1,111 หุ ้น และการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวน 1,226 หุ ้น ตามมติที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 เมื่ อวันที่ 29 เมษายน 2563) ดังนั้น เพื่ อให้
เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนด บริ ษทั ฯ จึงจาเป็ นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 1,168.50 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 440,999,979.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 440,998,811 บาท โดยการตัดหุ ้นจด
ทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 2,337 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั จึง เห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2563 พิจารณาอนุ มตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 1,168.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 440,999,979.50 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียน 440,998,811 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั จานวน
2,337 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
จากนั้น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็ นและสอบถามเกี่ ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มี
ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ า นใดมี ค าถามหรื อข้อคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ วาระนี้ แ ต่ อ ย่า งใด ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย ง
ลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 1,168.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 440,999,979.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 440,998,811 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั
ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั ฯ จานวน 2,337 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้

มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จำนวน (เสี ยง)
419,089,589
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
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มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)

คิดเป็ นร้ อยละ

บัตรเสี ย
0
รวม (959 รำย)
419,089,589
* ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้นจากวาระก่อน

0.0000
100.0000

หมำยเหตุ: มติวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุ มั ติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ กำร
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้ง ศรี วงศ์ ชี้ แจงต่ อที่ ป ระชุ ม ว่า เพื่ อให้สอดคล้องกับ การลดทุ น จดทะเบีย นของบริ ษ ทั ฯ
ตามได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 2 ข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. โดย
ให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

440,998,811

บาท (สี่ ร้อยสี่ สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน
แปดร้อยสิ บเอ็ดบาท)

881,997,622

หุน้ (แปดร้ อ ยแปดสิ บ เอ็ ด ล้า นเก้า แสนเก้า
หมื่นเจ็ดพันหกร้อยยีส่ ิ บสองหุน้ )
บาท (ห้าสิ บสตางค์)

0.50
881,997,622
-

หุน้ (แปดร้ อ ยแปดสิ บ เอ็ ด ล้า นเก้า แสนเก้า
หมื่นเจ็ดพันหกร้อยยีส่ ิ บสองหุน้ )
หุน้ (
)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
จากนั้น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็ นและสอบถามเกี่ ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มี
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ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ า นใดมี ค าถามหรื อข้อคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ วาระนี้ แ ต่ อ ย่า งใด ประธานฯ จึ งขอให้ ที่ ประชุ มออกเสี ย ง
ลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้บุค คลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้ดาเนิ นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนา
ธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้วย
419,089,801
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (961 รำย)
419,089,801
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 2 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 212 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้น
เข้าร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 961 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 419,089,801 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุ มัติกำรจ่ ำยเงินปั นผลระหว่ ำงกำล (จ่ ำยเป็ นหุ้นปั นผลและเงินสด)
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้ง ศรี ว งศ์ ชี้ แจงต่ อที่ ประชุ มว่า บริ ษทั ฯ มี นโยบายจ่ ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40
ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลขึ้นอยู่กบั แผนการลงทุน เงื่ อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญากูย้ ืมเงิ นหรื อ
สัญญาต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานและปั จจัย อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั อาจจะพิ จารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่า ยเงิ นปั นผลเป็ นครั้ งคราวเพื่อให้
เป็ นไปตามแผนการเติ บ โตทางธุ รกิ จของกลุ่ มบริ ษทั ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงิ นทุ นและเงิ นทุ น
หมุนเวียนรวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกว่ากาไรสะสมที่ปรากฏ
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อยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จานวน 81,352,234 บาท บริ ษทั ฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปั นผลระหว่างกาลให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ได้ ซึ่งเป็ นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 53
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงิ น
ปั นผลระหว่างกาลในรู ปแบบของหุน้ ปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) จ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตรา 20 หุ ้นเดิ มต่อ 1 หุ ้นปั นผล เป็ นจานวนไม่เกิ น 44,099,882* หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 22,049,941 บาท หรื อคิดเทียบเป็ นมูลค่าเท่ากับ
อัตราการจ่ายปั นผล 0.0250000 บาทต่อหุ น้
* เนื่ องจากบริ ษ ทั ฯ ก าหนดรายชื่ อผู ถ้ ื อหุ ้นที่มี สิ ทธิ ไ ด้รับเงิ นปั นผล ในวันที่ 7 ตุ ล าคม 2563
(Record Date) ซึ่ งจะเกิดขึ้นภายหลังวันกาหนดใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯ จึงกาหนดจานวนหุ ้นที่จะ
จ่ายปั นผลบนสมมติฐานที่ว่ามีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ ทั้งจานวน
ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นจากการจัดสรรหุ ้นปั นผลดังกล่ าว บริ ษทั ฯ จะจ่ายปั นผล
เป็ นเงินสดแทนในอัตรา 0.0250000 บาทต่อหุ น้ สาหรับเศษหุ น้ ดังกล่าว
(ข) จ่ายปั นผลเป็ นเงิ นสดในอัตราหุ ้นละ 0.0027778 บาท หรื อคิ ดเป็ นจานวนเงิ นประมาณไม่เกิ น
2,450,013 บาท (เพื่อรองรับภาษีหกั ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ)
แห่ งประมวลรัษฎากร ให้กบั ผูร้ ับปั นผล) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงินสดข้างต้น มีการ
เปลี่ ยนแปลงจากที่เคยได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบในหนังสื อเชิ ญประชุ ม จากเดิ มบริ ษทั ฯ จะจ่าย
ปั นผลเป็ นเงิ นสดในอัตราหุ ้นละ 0.0027777 บาท หรื อคิ ด เป็ นจานวนเงิ น ประมาณไม่ เกิ น
2,449,925 บาท โดยการเพิ่มขึ้น (ประมาณ 88 บาท) ดังกล่าวเกิ ดจากการปั ดเศษสตางค์ในหลัก
สุ ดท้ายของจานวนเงินปันผล
ทั้งนี้ เมื่อรวมการจ่ายเงินปั นผลในข้อ (ก) และ (ข) เป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.0277778 บาท
(เดิมที่ได้แจ้งผูถ้ ือหุน้ เป็ นจานวน 0.0277777 บาท) หรื อคิดเป็ นจานวนเงินประมาณไม่เกิน 24,499,954 บาท (เดิม
ที่ได้แจ้งผูถ้ ือหุน้ เป็ นจานวน 24,499,865 บาท) โดยเงินปั นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมาย
กาหนดไว้
โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563
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จากนั้น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้
นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. การจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในรู ปแบบของหุ ้นปั นผลและเงิ นสดครั้ งนี้ เป็ นไปตามนโยบาย
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ หรื อไม่
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้ตอบข้อซักถามว่า การจ่ายปั นผลเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยการจ่ายปั นผลครั้งนี้ เป็ นการจ่ายปั นผลระหว่างกาลใน
รู ปของหุ น้ ปั นผลและเงินสด (เพื่อจ่ายภาษีให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น) โดยบริ ษทั ฯ ต้องการเก็บเงินไว้เพื่อใช้
ในการลงทุน และคณะกรรมการบริ ษทั อาจมีการพิจารณาการจ่ายปั นผลประจาปี อีกครั้งหนึ่ง
2. การจ่ายเงินปั นผลปี 2564 ยังคงเป็ นรู ปแบบของหุน้ ปันผลและเงินสดหรื อไม่
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานให้ที่ประชุ มทราบว่า เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องการเก็บเงินสดไว้เพื่อใช้
ในการลงทุน ดังนั้น ในการจ่ายปั นผลประจาปี ก็น่าจะเป็ นการจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นเหมือนเดิม แต่ท้ งั นี้
ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้
3. การจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ ส่ งผลต่อความเป็ นไปได้ที่บริ ษทั ฯ จะพิจารณาย้ายหลักทรั พย์
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) เข้าซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“SET”) หรื อไม่
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ CHAYO จาก mai เข้าไปทาการซื้ อขายใน SET
แต่อย่างใด ส่ วนเรื่ องการย้ายบริ ษทั ฯ เข้าใจว่าบริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วในการขอย้ายจาก
mai เข้าไปทาการซื้ อขายใน SET
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล (จ่ า ยเป็ นหุ ้ น ปั น ผลและเงิ น สด)
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้

มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (962 รำย)

จำนวน (เสี ยง)
419,090,434
0
0
0
419,090,434

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
100.0000
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* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 633 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้น
เข้าร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 962 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 419,090,434 หุน้
หมำยเหตุ: มติวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จำนวน 27,299,910.50 บำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิมจำนวน 440,998,811 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน 468,298,721.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จำนวน 54,599,821 หุ้น มูลค่ ำทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ 0.50 บำท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่า เพื่อเป็ นการรองรับ (1) การจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 และ (2) การจัดสรรหุ ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ จึงเป็ นกรณี ที่บริ ษทั จะต้อง
ปรับสิ ทธิ ตามข้อกาหนดสิ ทธิ CHAYO-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ และผลตอบแทนของผูถ้ ื อใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ ม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุ มตั ิ การ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจานวน 27,299,910.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 440,998,811 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียน 468,298,721.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 54,599,821 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสื อเชิญ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ งได้ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้ว
จากนั้น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้
นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น หรื อ D/E Ratio ก่อนและหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ มีแนวโน้มเป็ นอย่างไร
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้ตอบข้อซักถามว่า อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น หรื อ D/E Ratio
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 0.59 และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีการออกหุ ้นกู้
จานวน 300 ล้านบาท จึงทาให้ D/E Ratio เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
แล้ว D/E Ratio จะลดลง
2. การออกหุ น้ กูข้ องบริ ษทั ฯ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการซื้ อหนี้ แล้ว ยังเป็ นการ
ลงทุนเพื่อการดาเนินการของบริ ษทั 555 ช้อปปิ้ ง จากัด ด้วยหรื อไม่
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ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า การออกหุ น้ กูข้ องบริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการซื้ อ
สิ น ทรั พ ย์ด้อ ยคุ ณ ภาพทั้ง ที่ มี ห ลัก ประกัน และไม่ มี ห ลัก ประกัน มาบริ ห ารเท่ า นั้น เป็ นหลัก
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการหรื อลงทุนของบริ ษทั 555 ช้อปปิ้ ง จากัด
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 27,299,910.50 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 440,998,811 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 468,298,721.50 บาท โดยการ
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 54,599,821 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ (1)
การจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น และ (2)
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)
เห็นด้วย
419,090,434
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
รวม (962 รำย)
419,090,434
* ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมำยเหตุ: มติวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการ
บริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้ แจงต่อที่ ประชุ มว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 5 ข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

468,298,721.50

บาท (สี่ ร้ อยหกสิ บแปดล้านสองแสนเก้าหมื่ น
แปดพันเจ็ดร้อยยีส่ ิ บเอ็ดบาทห้าสิ บสตางค์)

936,597,443

หุน้ (เก้าร้ อยสามสิ บหกล้านห้าแสนเก้าหมื่น
เจ็ดพันสี่ ร้อยสี่ สิบสามหุน้ )
บาท (ห้าสิ บสตางค์)

0.50
936,597,443
-

หุน้ (เก้าร้ อยสามสิ บหกล้านห้าแสนเก้าหมื่ น
เจ็ดพันสี่ ร้อยสี่ สิบสามหุน้ )
หุน้ (
)”

ทั้ง นี้ ให้บุค คลที่ ไ ด้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ทั ดาเนิ นการจดทะเบี ย นแก้ไขเพิ่ม เติ ม
หนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มี อานาจแก้ไขและเพิ่มเติ ม
ถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
จากนั้น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มี
ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ า นใดมี ค าถามหรื อข้อคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ วาระนี้ แ ต่ อ ย่า งใด ประธานฯ จึ งขอให้ที่ ประชุ มออกเสี ย ง
ลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้ดาเนิ นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนา
ธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้วย
419,090,834
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
รวม (963 รำย)
419,090,834
100.0000
* ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 400 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้น
เข้าร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 963 ราย ถือหุ น้ รวมกันได้ 419,090,834 หุน้
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หมำยเหตุ: มติวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อรองรั บกำรจ่ ำยหุ้นปั นผลและกำรปรั บสิ ทธิ
ของ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ น ายกิ ต ติ ตั้ง ศรี ว งศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารและ
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สื บเนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ จานวน 27,299,910.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 440,998,811 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
468,298,721.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 54,599,821 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 54,599,821 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1)
(2)

จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 44,099,882 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผล ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 10,499,939 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ CHAYO-W1

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที่ คณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หารมอบหมายมีอานาจในการดาเนิ นการต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
การเข้าเจรจาทาความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งดาเนิ นการต่าง ๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาตหรื อขอ
ผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
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การนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจใน
การดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุ น (F 53-4)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ งได้ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้ว
จากนั้น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้
นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 มีระยะเวลาการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ อย่างไร
ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1 จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2563 โดยมีอายุ 2 ปี ตามมติที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ซึ่ งตาม
ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 กาหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ ได้ใน
วันทาการสุ ดท้ายของทุกไตรมาส (วันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทิน ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 คือวันที่
30 มิถุนายน 2563 และ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 (โดยราคาใช้สิทธิ อยูท่ ี่ 6.50 บาทต่อ
หุน้ และอัตราการใช้สิทธิ อยูท่ ี่ 1:1)
2. บริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ CHAYO จาก mai เข้าซื้ อขาย
ใน SET หรื อไม่
ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริ ษทั ฯ เข้าใจว่าบริ ษทั มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 54,599,821 หุ ้น
มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 44,099,882 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผล ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 10,499,939 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CHAYO-W1
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อบุ คคลที่
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมายมีอานาจในการดาเนิ นการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
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มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)
เห็นด้วย
419,090,834
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
รวม (963 รำย)
419,090,834
* ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
100.0000

หมำยเหตุ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุ มัติกำรเพิ่มวงเงินในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และ/หรื อ ตั๋วแลกเงินของบริ ษัท จำก
จำนวนไม่ เกิน 1,250,000,000 บำท เป็ นจำนวนไม่ เกิน 2,500,000,000 บำท ในขณะใดขณะหนึ่ง
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ น ายกิ ต ติ ตั้ง ศรี ว งศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารและ
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้รายงานต่อที่ ประชุ มว่า สื บเนื่ องจากในปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนและขยายกิจการของบริ ษทั ฯ รวมถึ งเพื่อการชาระ
หนี้ บริ ษทั ฯ จึงขอเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ และ/หรื อตัว๋ แลกเงินของบริ ษทั ฯ จากวงเงินไม่เกิ น
1,250,000,000 บาท เป็ นวงเงินไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อรองรับการขยายธุ รกิจ ใช้ใน
การซื้ อสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพมาบริ หาร ใช้เป็ นเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดาเนินงาน (ซึ่ งรวมถึงการจ่ายชาระหนี้ คืน) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการออกหุ ้นกูแ้ ละตัว๋ แลกเงินของ
บริ ษทั ฯ ปรากฏตามสารสนเทศหุ ้นกูแ้ ละตัว๋ แลกเงิน สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมตั ิการ
เพิ่มวงเงิ นในการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิ นของบริ ษทั จากจานวนไม่เกิ น 1,250,000,000
บาท เป็ นจานวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง
จากนั้น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้
นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
1. การเพิ่ ม วงเงิ น ในการออกและเสนอขายหุ ้น กู้ และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิ น ของบริ ษ ัท เป็ นจานวน
ที่มากหรื อน้อยเกินไป และในอนาคตบริ ษทั ฯ คาดการณ์วา่ จะมีการเพิ่มวงเงินอีกหรื อไม่
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ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า การเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ และ/ หรื อตัว๋ แลก
เงิ น ของบริ ษ ทั เป็ นการเพิ่ม วงเงิ นแบบในขณะใดขณะหนึ่ ง เพื่อ เป็ นกรอบตามนโยบายการ
ลงทุนของบริ ษทั ฯ
นายกิ ตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า การเพิ่มวงเงิ นในการออกและเสนอขายหุ ้นกู้
และ/หรื อตัว๋ แลกเงิ นของบริ ษทั ในอนาคตขึ้นอยู่กบั สภาวะเศรษฐกิ จของประเทศ โดยบริ ษทั ฯ
จะวางแผนในการออกและเสนอขายหุ น้ กู้ และ/หรื อตัว๋ แลกเงินให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
และผลประกอบการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเหมาะสมการ
เพิ่มวงเงินจากจานวนไม่เกิน 1,250,000,000 บาท เป็ นจานวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท แล้ว
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563
2. บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ น้ กูช้ วั่ นิรันดร์ (Perpetual Bond) หรื อไม่
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ได้ตอบข้อซักถามว่า หุ ้นกูช้ วั่ นิ รันดร์ หรื อ หุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะ
คล้ายทุน เป็ นตราสารหนี้ที่ให้อตั ราดอกเบี้ยสู งกว่าตราสารหนี้ทวั่ ไป อาจจะยังไม่เหมาะกับธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ เท่าไรนัก จึงยังไม่มีแผนที่ออกหุ ้นกูล้ กั ษณะนี้ โดยหุ ้นกูท้ ี่บริ ษทั ฯ ขอออกในวงเงิน
ไม่เกิน 2,500 ล้านบาทนั้น มีอายุไม่เกิน 10 ปี
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิ การเพิ่มวงเงิ นในการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ และ/หรื อตัว๋ แลกเงิ นของ
บริ ษทั จากจานวนไม่เกิน 1,250,000,000 บาท เป็ นจานวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ในขณะ
ใดขณะหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้

มติทลี่ ง

จำนวน (เสี ยง)
เห็นด้วย
419,090,834
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
รวม (963 รำย)
419,090,834
* ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้นจากวาระก่อน

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมำยเหตุ: มติวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
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วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุ มว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง
กาหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ มอีก
ก็ได้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุน้ ที่จะเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ จึ ง เปิ ดโอกาสให้ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ท่ า นใดที่ มี ค าถาม หรื อต้องการแสดงความคิ ดเห็ นและค า
เสนอแนะแก่บริ ษทั ฯ สามารถเสนอ สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้
ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. นายธาดา สุ ขโข ผูถ้ ื อหุ ้น ได้สอบถามเพิ่มเติ มว่า สถานการณ์ การจัดเก็บหนี้ และการบริ หาร
สิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพในไตรมาสที่ 2/2563 มีแนวโน้มเป็ นอย่างไรเมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส
ที่ 1/2563
นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์ ได้ตอบข้อซักถามว่า (1) การจัดเก็บหนี้ ที่ไม่มีหลักประกันได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากที่สุด
ในเดือนเมษายน 2563 และยอดการจัดเก็บเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม 2563
เป็ นต้นมา โดยปั จจุบนั เกื อบเป็ นปกติแล้ว (2) การบริ หารทรัพย์สินรอการขาย และ/หรื อการ
ขายหลักประกัน บริ ษทั ฯ มีการประมูลทรัพย์หลักประกันผ่านกรมบังคับคดีได้อย่างต่อเนื่อง
นายธาดา สุ ขโข สอบถามเพิ่มเติ มว่า แผนการซื้ อหนี้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามเป้ าของปี 2563
ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯ สามารถซื้ อหนี้ มา
บริ หารได้แล้วประมาณ 550 ล้านบาท และมีการซื้ อได้อย่างต่อเนื่ อง โดยจะประกาศยอดซื้ อหนี้
ด้อยคุณภาพประจาไตรมาสที่ 3/2563 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ผ่านระบบ ELCID ของตลาด
หลักทรัพย์ และยังคงแผนที่จะเติบโตด้านรายได้ประจาปี 2563 ประมาณไม่ต่ากว่า 20%
นายธาดา สุ ขโข สอบถามเพิ่มเติมว่า หากรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลานโยบายพักชาระหนี้
ออกไปอีก 1 – 2 ปี ตามข้อเรี ยกร้องของประชาชนนั้น จะส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ อย่างไร
ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า หากรัฐบาลมีการประกาศขยายระยะเวลานโยบายพักชาระหนี้
ออกไปอีก 1–2 ปี บริ ษทั ฯ ก็เชื่อมัน่ ว่ายังคงเติบโตด้านรายได้และกาไรไม่ต่ากว่า 20% เนื่องจาก
หนี้เสี ยในระบบมีอยูม่ าก ปั จจุบนั มีอยูป่ ระมาณ 500,000 ล้านบาท ดังนั้น การขยายเวลาการพัก
ชาระหนี้ออกไปอีก 1-2 ปี จะไม่มีผลต่อการเติบโตของบริ ษทั ฯ
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นายธาดา สุ ขโข สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ มีแผนร่ วมลงทุนหรื อดาเนิ นการร่ วมกันกับบริ ษทั
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ดาเนินธุ รกิจติดตามหนี้ในลักษณะเดียวกันหรื อไม่
ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่มีแผนดาเนิ นการในส่ วนนี้ แต่อาจจะ
พิจารณาความเป็ นไปได้ในอนาคตต่อไป
2. นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามว่า บริ ษทั 555 ช้อปปิ้ ง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) มีผลการดาเนิ นการอย่างไร และผูบ้ ริ หารได้ทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่นามาจาหน่ายหรื อไม่
ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริ ษทั 555 ช้อปปิ้ ง จากัด ได้เปิ ดดาเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน
2563 ดาเนิ นธุ รกิ จขายสิ นค้าผ่าน Call Center และช่ องทางออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง โดย
ผลิ ตภัณฑ์ทุกชนิ ดที่นามาจาหน่ ายได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิ ทธิ ภาพ คุณภาพ และความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว
ซึ่งสามารถตรวจสอบเลข อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่ งผูบ้ ริ หารได้ทดลองสิ นค้าและใช้สินค้า
อยูเ่ ป็ นประจา
นายกิ ตติ พงศ์ อาภาเกี ย รติ วงศ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ มี การท ากิ จกรรมเพื่อชุ มชนและ
สังคม (CSR) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรบ้าง
ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริ ษทั ฯ มี การท ากิ จกรรม CSR อย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ วงที่เกิ ดสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั กิ จกรรมร่ วมกับสานักงานเขต หน่ วยงานภาครัฐและภาคประชาชน อาทิ เช่ น
กิ จกรรมปั นน้ าใจมอบถุ งยังชี พช่ วยเหลื อผูท้ ี่ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กิ จกรรมบริ จาค
เครื่ องมือแพทย์ให้กบั โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ และกิจกรรมจัดตั้งตูก้ บั ข้าวของแม่
ด้านหน้าบริ ษทั ฯ เพื่อแบ่งปั นเครื่ องอุปโภคบริ โภคที่จาเป็ นให้กบั ประชาชนในชุ มชนใกล้เคียง
เป็ นต้น
3. นายตัถย์ โฆษิตานนท์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรื อในสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ส่ งผลกระทบต่อความเสี่ ยงในการซื้ อหนี้
ของบริ ษทั ฯ หรื อไม่
ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในส่ วนของการจัดเก็บหนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการตามนโยบาย
พัก ชาระหนี้ ของรั ฐบาลและได้รับผลกระทบเล็กน้อย เนื่ องจากมีก ารวางแผนบริ หารความ
ต่ อเนื่ องทางธุ รกิ จ และประเมิ นความเสี่ ย งอย่า งสม่ า เสมอ ส่ ว นการซื้ อ หนี้ มาบริ หารได้รั บ
ผลกระทบแบบไม่ มีส าระส าคัญ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ยัง คงมี ก ารเข้า ร่ วมประมู ล ซื้ อหนี้ ท้ งั ที่ มี
หลักประกันและไม่มีหลักประกันได้อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ทาให้มี
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หนี้ เสี ยในระบบจานวนมาก จึงเป็ นโอกาสให้กบั บริ ษทั ฯ ในการซื้ อหนี้ เสี ยมาบริ หารเพิ่มอย่าง
ต่อเนื่อง
นายตัถย์ โฆษิตานนท์ สอบถามเพิ่มเติ มว่า การดาเนิ นการธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ ยังคงดาเนินการต่อหรื อไม่
ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิ จไม่เอื้ออานวย บริ ษทั ฯ จึงชะลอหรื อ
หยุดการดาเนินการออกไปก่อน
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้า
ร่ วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.15 น.

(นายสุ ขสันต์ ยศะสิ นธุ์)
ประธานที่ประชุม

(นายกิตติ ตั้งศรี วงศ์)
เลขานุการบริ ษทั
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