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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครั้งที่ 2/2564
ของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดั ขึน้ เมื่อวัน
จันทร์ท่ี 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
กรรมการบริษัทฯ ทีอ่ ยู่ในทีป่ ระชุม
1. นายสุขสันต์
2. นายกิตติ
3. นายธีรณัฏฐ์

ยศะสินธุ์
ตัง้ ศรีวงศ์
ตัง้ สถาพรพงษ์

รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทฯ ทีข่ ้าร่วมประชุมออนไลน์
1.
2.
3.
4.
5.

นายอานนท์
นายวิทยา
นายเสกสรรข์
นางรสพร
นางพิมพ์

จารยะพันธุ์
อินาลา
รังสิยีรานนท์
สุขสมพร
ปั ทมสิงห์ ณ อยุธยา

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นายวุฒิศกั ดิ์

ลาภเจริญทรัพย์

ประธานกรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายณฐพล

ทิพชัชวาลวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด
1. นางสาวศิตายุ

ตัญตระกูล

ทนายความ

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.
นายสุขสัน ต์ ยศะสิ น ธุ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ หารของบริ ษัท ฯ ทาหน้าที่ เป็ น
ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บ ริห าร และที่ ป รึก ษากฎหมายที่ เข้าร่วมประชุม และ
มอบหมายให้นางสาวชมนาถ ไตรทรัพย์ ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุมฯ”)
ผูด้ าเนินการประชุมฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ า เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงและวิธีการนับคะแนนดังนี ้
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1. วาระที่ตอ้ งลงคะแนนเสียงทัง้ สิน้ มี 5 วาระจากทัง้ หมด 6 วาระ
2. ในการประชุม บริ ษัท ฯ จะพิ จ ารณาเรื่ องตามล าดับ ระเบี ย บวาระในหนังสื อเชิ ญ ประชุม และก่ อน
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ ป ระชุม ผู้ถือหุ้นทุก คนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสีย งเท่ ากับ
จานวนหุน้ ที่ตนถือหรือเท่ากับจานวนหุน้ ที่ได้รบั มอบฉันทะ โดยให้นบั หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งคะแนนเสียง
4. มติข องที่ ประชุมจะถื อตามคะแนนเสีย งข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน
ยกเว้นวาระที่ 3 และ 4 ที่ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. เนื่องจากเป็ นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนัน้ จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การ
ลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี ้จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
อย่างไรก็ตาม บัตรเสียจะถูกนับเป็ นฐานในการนับคะแนน
(1)
(2)

การลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
การลงคะแนนที่มีการ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

6. ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกิน
กว่าเวลาที่กาหนดผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านัน้
จากนัน้ ประธานฯได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครั้งที่ 1/2564
ประธานฯ ได้ร ายงานต่อที่ป ระชุม ว่า การประชุม วิส ามัญ ผู ถ้ ือ หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ น้ เมื่อ วัน ที่
18 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้จ ดั ทารายงานการประชุมและได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แ ก่
ผู ถ้ ือ หุ น้ พร้อ มกับ หนัง สือ เชิญ ประชุม พร้อ มทั ง้ ได้เ ผยแพร่ร ายงานการประชุม ดัง กล่า วบนเว็บ ไซต์ข องบริ ษัท ฯ
(www.chayo555.com) แล้ว โดยมี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิ ญประชุม วิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึง่ ได้สง่ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ได้มีการบันทึกไว้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมี
คาถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนีแ้ ต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ของ จ านวนเสี ยง ทั้ ง หมด ขอ งผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มาปร ะชุ ม แล ะอ อก เสี ย ง โดย มี ร ายล ะเ อี ย ด
ดังนี ้

มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
400,166,984
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (152 ราย)
400,166,984
100.0000
หมายเหตุ: มติ ว าระนี ้ต ้อ งได้รับ การอนุ มัติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (จ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลและเงินสด)
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษี เงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายเงิน
ปั นผลขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญากูย้ ืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานและปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะ
พิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นครัง้ คราว เพื่อ ให้เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงปั จจัยด้านอื่น ๆที่เห็นสมควร ทัง้ นี ้
การจ่ายปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกว่ากาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(ก)

จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรา 30 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล เป็ นจานวนไม่เกิน 40,376,256* หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 20,188,128 บาท หรือคิดเทียบเป็ นมูลค่าเท่ากับอัตรา
การจ่ายปั นผล 0.0166667 บาทต่อหุน้
*เนื่ องจากบริ ษั ท ฯ ก าหนดรายชื่ อผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ เงิ น ปั น ผล (Record Date) ในวัน ที่
10 มกราคม 2565 ซึง่ จะเกิดขึน้ ภายหลังวันกาหนดใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ใบสาคัญ แสดง
หน้า 3 จาก 10

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

สิท ธิ ท่ี จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษัท ชโย กรุ ๊ ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1)
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) ครัง้ ที่ 7 และวันกาหนดใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 2 (
CHAYO-W2) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2”) ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ
จึงกาหนดจานวนหุน้ ที่ จะจ่ายปั นผลบนสมมติฐานที่ว่ามีผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
และ CHAYO-W2 ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ทัง้ จานวน ซึ่งจะเท่ากับจานวนหุน้ สามัญที่ออก
และชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมกับจานวน
หุ้น รองรับ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 หรื อ เท่ ากับ
((961,950,267+ 37,223,767 + 212,113,593)/30)
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ จากการจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปั นผลเป็ น
เงินสดแทนในอัตรา 0.0166667 บาทต่อหุน้ สาหรับเศษหุน้ ดังกล่าว
(ข) จ่ ายปั น ผลเป็ น เงิ น สดในอัตราหุ้น ละ 0.0018519 บาท หรื อคิดเป็ น จ านวนเงิ น ประมาณไม่เกิ น
2,231,173 บาท (เพื่อรองรับภาษี หกั ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ)
แห่งประมวลรัษฎากรให้กบั ผูร้ บั ปั นผล)
รวมการจ่ายเงินปั นผลในข้อ (ก) และ (ข) เป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.0185186 บาท หรือคิดเป็ น
จานวนเงินประมาณไม่เกิน 22,431,352 บาท โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่ จ่ายตามอัตราที่ กฎหมาย
กาหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 10 มกราคม 2565
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2565
ในการนี ้ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 7/2564 มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ จึงเป็ นกรณีท่ีบริษัทฯ จะต้องปรับ
สิทธิตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้
ด้อยไปกว่าเดิม
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาล (จ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลและเงินสด) ตามรายละเอียดข้างต้น
จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปไว้ทา้ ย
วาระ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (จ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลและเงินสด) ด้วยคะแนนเสียง
เป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
400,224,984
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (154 ราย)
400,224,984
100.0000
หมายเหตุ: มติ ว าระนี ้ต ้อ งได้รับ การอนุ มัติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
คาถาม/คาตอบ
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์
นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์

ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่าเงินปั นผลและหุน้ ปั นผลหลังจากหักภาษี
ณ ที่จ่ายแล้ว จะได้รบั เครดิตภาษี หรือไม่
ตอบว่า ผูถ้ ือหุน้ สามารถนาใบหัก ณ ที่จ่ายไปเครดิตเงินคืนภาษี ได้ตามปกติ
ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า CHAYO-W1 ในการแปลงสิทธิครัง้ ที่ 8
จะมีการปรับสิทธิเนื่องจากปั นผล 30: 1 ด้วยหรือไม่
ตอบว่า มีการปรับสิทธิ Warrant ทัง้ CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 ครับ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 623,485,518.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 643,673,646.00 บาท โดยการออก
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 40,376,256 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น ดังนัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 623,485,518.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 643,673,646.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวน 40,376,256 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 2
ทัง้ นี ้ เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้
มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 599,985,518
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บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 47,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้
ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรับ
สิทธิในอนาคตของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในกรณีท่ีเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ไม่ให้ดอ้ ยไป
กว่าเดิมแล้ว ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่ตอ้ งเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแส ดงสิทธิ
CHAYO-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เนื่ องจากการจ่ายหุน้ ปั นผลในคราวนี ้ เนื่ องจากจานวนหุ้น
ดังกล่าวข้างต้นเพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวแล้ว
จากนั้น ประธานฯ เปิ ด โอกาสให้ท่ี ป ระชุ ม แสดงความคิ ด เห็ น และสอบถามเกี่ ย วกับ วาระนี ้ แต่ ไ ม่ มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนีแ้ ต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 623,485,518.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 643,673,646.00 บาท โดย
การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 40,376,256 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียง
เป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดตามที่ดงั นี ้

มติทล่ี ง

จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
400,400,652
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (155 ราย)
400,400,652
100.0000
หมายเหตุ: มติวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
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นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ ชี แ้ จงต่อที่ ป ระชุมว่า เพื่ อให้สอดคล้องกับ การเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัท ฯ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

643,673,646 บาท (หกร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสาม
พันหกร้อยสี่สิบหกบาท)
1,287,347,292

หุน้ (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสน
สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองหุน้ )

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

1,287,347,292
-

หุน้ (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสน
สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองหุน้ )
หุน้ (

-

)”

ทัง้ นี ้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
จากนั้น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่ี ป ระชุ ม แสดงความคิ ด เห็ น และสอบถามเกี่ ย วกั บ วาระนี ้ แต่ ไ ม่ มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนีแ้ ต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติทป่ี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เพื่ อให้สอดคล้องกับการเพิ่ ม
ทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี ้

มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (155 ราย)

จานวน (เสียง)
400,400,652
0
0
0
400,400,652

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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หมายเหตุ: มติวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทเพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จานวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 623,485,518.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จานวน 643,673,646.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 40,376,256 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ดัง รายละเอีย ดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็ น ควรเสนอให้ท่ี ป ระชุมวิ ส ามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 40,376,256 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รบั หุน้ ปั นผล ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั หุน้ ปั นผล (Record
Date) ในอัตราจัดสรร 30 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 40,376,256 บาท หรือคิดเทียบเป็ น
มูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปั นผล 0.0166667 บาทต่อหุน้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ จากการจัดสรรหุน้ ปั น
ผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนในอัตรา 0.0166667 บาทต่อหุน้ สาหรับเศษหุน้ ดังกล่าว
นอกจากนี ้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหารมอบหมายมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
(1)

พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2)

การเข้าเจรจาทาความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3)

ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่ นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอัน
จาเป็ น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับ วาระนี ้ ดังสรุ ปไว้ทา้ ยวาระ
จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
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มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล ด้วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียง โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
400,400,652
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (155 ราย)
400,400,652
100.0000
หมายเหตุ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
คาถาม/คาตอบ
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์

ผูถ้ ื อหุน้ มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า การจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่าวข้างต้น
บริษัทจะนาไปลงทุนอะไรบ้าง
ตอบว่า การจัดสรรหุน้ ปั นผลในครัง้ นี ้ บริษัทมีจุดประสงค์เพื่อนาไปลงทุนในการ
ซือ้ หนีม้ าบริหารเพิ่มเติม และขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง
กาหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ แต่ไม่
ปรากฏว่ามีผถู้ ือหุน้ ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณา
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ท่านใดที่มีคาถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคาเสนอแนะแก่
บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี ้
คาถาม/คาตอบ
น.ส.สุพีรณัฐ กวีวจั น์
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์

ผู้ถื อ หุ้น มาประชุ ม ด้ว ยตัว เอง สอบถามว่ า ความคื บ หน้า ของบริ ษั ท บริ ห าร
สินทรัพย์ชโย เจวี จากัด เป็ นอย่างไรบ้าง
ตอบว่า ปั จจุบนั CHAYO JV ได้มีการเริ่มซือ้ หนีเ้ สียเข้ามาบริหารเพิ่มเติมแล้ว ซึ่ง
บริษัทจะมีการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องสรุ ปการได้มาสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพทัง้ ของบริษัทและบริษัทย่อย ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ต่อไปครับ
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น.ส.สุพีรณัฐ กวีวจั น์

ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า มี Business unit ใดที่มีโอกาสจะ spin
off บ้าง

นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์

ตอบว่า บริษัทมีแผนในการ spin off บริษัทย่อย คือบริษัท ชโย แคปปิ ตอล จากัด
ออก ซึง่ กาลังรอผลประกอบการในปี นีเ้ พื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึน้ หากมีขอ้ มูล
ใดเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอีกครัง้

น.ส.สุพีรณัฐ กวีวจั น์

ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่าแผนในการซือ้ หนีป้ ี หน้า และสัดส่วนหนี ้
มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน บริษัทวางไว้อย่างไรบ้าง
ตอบว่า แผนในการซือ้ หนี ป้ ี หน้าจะมีการนาเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจะนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตั ิต่อไป ซึ่งคาดว่าบริษัทจะ
ตัง้ เป้าใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการซือ้ หนี ท้ ่ี มีหลักประกัน
ประมาณ 70% และหนีท้ ่ีไม่มีหลักประกันประมาณ 30%

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์

ผูถ้ ื อหุน้ มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า บริษัท ชโย แคปปิ ตอล จากัด มีการ
ปล่อยสินเชื่อในไตรมาสนีไ้ ด้มากขึน้ หรือไม่
ตอบว่า บริษัท ชโย แคปปิ ตอล จากัดมีการปล่อยสินเชื่ อได้มากกว่าปี ท่ี ผ่านมา
หลายเท่า โดยมากกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้

เมื่อไม่มีผใู้ ดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม
ในวันนี ้ และขอขอบคุณในความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนของทุกๆ ท่าน ทัง้ นีบ้ ริษัทจะนาข้อเสนอแนะของทุก
ท่านไปปรับปรุ งการบริหารให้ดีย่ิงขึน้ ต่อไป
ปิ ดประชุมเวลา 10.51 น.

(นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์)
เลขานุการบริษัท

(นายสุขสันต์ ยศะสินธุ)์
ประธานในที่ประชุม
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