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บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที ่2/2564  
ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม  

การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 2/2564 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนั
จนัทรท่ี์ 27 ธนัวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) 

กรรมการบริษัทฯ ทีอ่ยู่ในทีป่ระชุม 

1. นายสขุสนัต ์  ยศะสินธุ ์  รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายกิตต ิ  ตัง้ศรีวงศ ์  กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานกุารบริษัท 
3. นายธีรณฏัฐ์   ตัง้สถาพรพงษ ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษัทฯ ทีข้่าร่วมประชุมออนไลน ์

1. นายอานนท ์  จารยะพนัธุ ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายวิทยา    อินาลา    กรรมการ  
3. นายเสกสรรข ์  รงัสิยีรานนท ์  กรรมการ 
4. นางรสพร    สขุสมพร   กรรมการ 
5. นางพิมพ ์  ปัทมสิงห ์ณ อยธุยา กรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวฒิุศกัดิ ์  ลาภเจริญทรพัย ์  ประธานกรรมการ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายณฐพล   ทิพชชัวาลวงศ ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 

1. นางสาวศิตาย ุ ตญัตระกลู  ทนายความ 

เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น.  

นายสุขสันต ์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ ท าหน้าท่ีเป็น

ประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชุม และ
มอบหมายใหน้างสาวชมนาถ ไตรทรพัย ์ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุมฯ”) 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

จงึขอแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบถงึวิธีการออกเสียงและวิธีการนบัคะแนนดงันี ้ 
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1. วาระท่ีตอ้งลงคะแนนเสียงทัง้สิน้มี 5 วาระจากทัง้หมด 6 วาระ 

2. ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อน

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นใน

ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ

จ านวนหุน้ท่ีตนถือหรือเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งคะแนนเสียง 

4. มติของท่ีประชุมจะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ยกเวน้วาระท่ี  3 และ 4 ท่ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. เน่ืองจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน ์ดงันัน้ จะไมม่ีกรณีของบตัรเสีย เวน้แต่การ

ลงคะแนนในใบมอบฉันทะท่ีไดส้่งมาใหบ้ริษัทล่วงหนา้แลว้ในลกัษณะดงัต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบตัรเสีย 

อย่างไรก็ตาม บตัรเสียจะถกูนบัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

(1)  การลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกวา่ 1 ช่อง ยกเวน้กรณี Custodian 

(2)  การลงคะแนนท่ีมีการ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั ยกเวน้กรณี Custodian  

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าชา้เกิน 

กว่าเวลาท่ีก าหนดผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเขา้ร่วมประชุมไดแ้ต่จะมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านัน้  

จากนัน้ ประธานฯไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี  ้

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2564  

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี  
18 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมและไดจ้ดัส่งส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่  
ผูถ้ือหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม พรอ้มทัง้ได ้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
(www.chayo555.com) แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 ซึง่ไดส้ง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ไดม้ีการบันทึกไว้
อย่างถูกตอ้งและครบถว้น จึงเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 เพ่ือพิจารณารบัรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2564 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดมี
ค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของจ านวน เสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถื อหุ้น ท่ี มาปร ะชุมและออก เสี ย ง โดยมี ร ายละ เอี ยด 
ดงันี ้ 

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 400,166,984 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (152 ราย) 400,166,984 100.0000 
หมายเหตุ:  มติวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงนิสด) 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษัท 
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงิน
ปันผลขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญากูยื้มเงินหรือสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ถา้มี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะ
พิจารณาทบทวนและแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทในอนาคต ความตอ้งการในการใชเ้งินทุนและเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงปัจจัยดา้นอื่น ๆท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้
การจ่ายปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกว่าก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ จากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 30 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล เป็นจ านวนไม่เกิน 40,376,256* หุน้ มลูค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไม่เกิน 20,188,128 บาท หรือคิดเทียบเป็นมลูค่าเท่ากบัอตัรา
การจ่ายปันผล 0.0166667 บาทตอ่หุน้ 

*เน่ืองจากบริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิไดร้ับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี  
10 มกราคม 2565 ซึง่จะเกิดขึน้ภายหลงัวนัก าหนดใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ใบส าคญัแสดง
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สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 (CHAYO-W1) 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) ครัง้ท่ี 7 และวนัก าหนดใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 2 ( 
CHAYO-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2”) ครัง้ท่ี 2 ในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ 
จึงก าหนดจ านวนหุน้ท่ีจะจ่ายปันผลบนสมมติฐานท่ีว่ามีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 
และ CHAYO-W2 ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ทัง้จ านวน ซึ่งจะเท่ากบัจ านวนหุน้สามญัท่ีออก
และช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลรวมกบัจ านวน
หุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 หรือเท่ากับ 
((961,950,267+ 37,223,767 + 212,113,593)/30) 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็น
เงินสดแทนในอตัรา 0.0166667 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 
2,231,173 บาท (เพ่ือรองรบัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) 
แห่งประมวลรษัฎากรใหก้บัผูร้บัปันผล) 

รวมการจ่ายเงินปันผลในขอ้ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0185186 บาท หรือคิดเป็น
จ านวนเงินประมาณไม่เกิน 22,431,352 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 มกราคม 2565 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 26 มกราคม 2565 

ในการนี ้เน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2564 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ จึงเป็นกรณีท่ีบริษัทฯ จะตอ้งปรบั
สิทธิตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและ
หนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เพ่ือรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้
ดอ้ยไปกวา่เดิม 

คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาล (จ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ดงัสรุปไวท้า้ย
วาระ จากนัน้ ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (จ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด) ดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 400,224,984 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (154 ราย) 400,224,984 100.0000 
หมายเหตุ:  มติวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ค าถาม/ค าตอบ 

นายปิยะพงษ ์ประสาททอง  ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตวัเอง สอบถามวา่เงินปันผลและหุน้ปันผลหลงัจากหกัภาษี  
ณ ท่ีจ่ายแลว้ จะไดร้บัเครดิตภาษีหรือไม่ 

นายณฐพล  ทิพชชัวาลวงศ ์ ตอบวา่ ผูถื้อหุน้สามารถน าใบหกั ณ ท่ีจ่ายไปเครดิตเงินคืนภาษีไดต้ามปกติ  

นายฑีฆพนัธุ ์ เจริญพงษ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตวัเอง สอบถามว่า CHAYO-W1 ในการแปลงสิทธิครัง้ท่ี 8 
จะมีการปรบัสิทธิเน่ืองจากปันผล 30: 1 ดว้ยหรือไม ่

นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์ ตอบวา่ มีการปรบัสิทธิ Warrant ทัง้ CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 ครบั 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท จ านวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจ านวน 623,485,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 643,673,646.00 บาท โดยการออก
หุน้สามัญเพิม่ทุนจ านวน 40,376,256 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษัท 
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ  

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั
ของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 2 ขา้งตน้ ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 
2/2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 623,485,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 643,673,646.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 40,376,256 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

ทัง้นี ้เน่ืองจากท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2564 ได้
มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 23,500,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 599,985,518 
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บาท เป็นทนุจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 47,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิและการปรบัสิทธิในอนาคตของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรบั
สิทธิในอนาคตของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในกรณีท่ีเขา้เง่ือนไขการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ เพ่ือรกัษา
ผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ไม่ใหด้อ้ยไป
กว่าเดิมแลว้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่ตอ้งเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
CHAYO-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เน่ืองจากการจ่ายหุน้ปันผลในคราวนี ้เน่ืองจากจ านวนหุ้น
ดงักลา่วขา้งตน้เพียงพอตอ่การรองรบัการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วแลว้ 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน  20,188,128.00 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 623,485,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 643,673,646.00 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 40,376,256 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดตามท่ีดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 400,400,652 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (155 ราย) 400,400,652 100.0000 
หมายเหตุ:  มติวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

 
วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน   

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษัท 
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
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นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 3 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 เพ่ือพิจารณา
อนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 643,673,646  บาท (หกรอ้ยสี่สิบสามลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นสาม
พนัหกรอ้ยสี่สิบหกบาท) 

  แบ่งออกเป็น 1,287,347,292 หุน้ (หนึ่งพนัสองรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นสามแสน
สี่หมื่นเจ็ดพนัสองรอ้ยเกา้สิบสองหุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น:       

  หุน้สามญั 1,287,347,292 หุน้ (หนึ่งพนัสองรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นสามแสน
สี่หมื่นเจ็ดพนัสองรอ้ยเกา้สิบสองหุน้) 

  หุน้บรุิมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

 ทัง้นี ้ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี  
ผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 400,400,652 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (155 ราย) 400,400,652 100.0000 
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หมายเหตุ:  มตวิาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษัท 
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ  

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 623,485,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 643,673,646.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 40,376,256 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 3 ข้างตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งท่ี 2/2564  
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 40,376,256 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล (Record 
Date) ในอตัราจดัสรร 30 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 40,376,256 บาท หรือคิดเทียบเป็น
มลูคา่เท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปัน
ผลดงักลา่ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0166667 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหารมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

(2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด  าเนินการต่าง ๆ  อนั
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการ
จัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน 
เอกสารและหลกัฐาน ดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญั
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ  านาจในการด าเนินการอื่นใดอนั
จ าเป็น และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปไวท้า้ยวาระ 
จากนัน้ ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวน (เสียง)  คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 400,400,652 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (155 ราย) 400,400,652 100.0000 
หมายเหตุ: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ค าถาม/ค าตอบ 

นายปิยะพงษ ์ประสาททอง  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตัวเอง สอบถามว่าการจัดสรรหุน้ปันผลดงักล่าวขา้งตน้  
บริษัทจะน าไปลงทนุอะไรบา้ง 

นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์ ตอบว่า การจดัสรรหุน้ปันผลในครัง้นี ้บริษัทมีจุดประสงคเ์พ่ือน าไปลงทุนในการ
ซือ้หนีม้าบริหารเพ่ิมเติม และขยายธุรกิจตอ่ไปในอนาคต 

วาระที ่6 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง 
ก าหนดวา่ เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชุมอีกก็ได้ แต่ไม่
ปรากฏวา่มผีูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอเรื่องอื่นใดใหท่ี้ประชมุพิจารณา  

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีค  าถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นและค าเสนอแนะแก่
บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นไดใ้นระเบียบวาระนี ้ 

ค าถาม/ค าตอบ 

น.ส.สพีุรณฐั กวีวจัน ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่าความคืบหน้าของบริษัท บริหาร

สินทรพัยช์โย เจวี จ ากดั เป็นอย่างไรบา้ง 

นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์ ตอบว่า ปัจจุบนั CHAYO JV ไดม้ีการเริ่มซือ้หนีเ้สียเขา้มาบริหารเพ่ิมเติมแลว้ ซึ่ง

บริษัทจะมีการแจง้สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องสรุปการไดม้าสินทรพัย์

ดอ้ยคณุภาพทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อย ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 ตอ่ไปครบั 
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น.ส.สพีุรณฐั กวีวจัน ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตวัเอง สอบถามว่ามี Business unit ใดท่ีมีโอกาสจะ spin 

off บา้ง 

นายณฐพล  ทิพชชัวาลวงศ ์ ตอบวา่ บริษัทมีแผนในการ spin off บริษัทย่อย คือบริษัท ชโย แคปปิตอล จ ากดั  

ออก ซึง่ก าลงัรอผลประกอบการในปีนีเ้พ่ือใหเ้กิดความชดัเจนมากขึน้ หากมีขอ้มลู

ใดเพ่ิมเติม บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกครัง้ 

น.ส.สพีุรณฐั กวีวจัน ์ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตวัเอง สอบถามว่าแผนในการซือ้หนีปี้หนา้ และสดัส่วนหนี้

มีหลกัประกนั และไมม่ีหลกัประกนั บริษัทวางไวอ้ย่างไรบา้ง 

นายสขุสนัต ์ยศะสินธุ ์ ตอบว่า แผนในการซือ้หนีปี้หนา้จะมีการน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

และจะน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมตัิต่อไป ซึ่งคาดว่าบริษัทจะ

ตัง้เป้าใชง้บประมาณ 3,000 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการซือ้หนีท่ี้มีหลักประกัน

ประมาณ 70% และหนีท่ี้ไมม่ีหลกัประกนัประมาณ 30%  

นายฑีฆพนัธุ ์ เจริญพงษ ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตัวเอง สอบถามว่าบริษัท ชโย แคปปิตอล จ ากัด มีการ

ปลอ่ยสินเช่ือในไตรมาสนีไ้ดม้ากขึน้หรือไม่ 

นายณฐพล  ทิพชชัวาลวงศ ์ ตอบว่า บริษัท ชโย แคปปิตอล จ ากัดมีการปล่อยสินเช่ือไดม้ากกว่าปีท่ีผ่านมา

หลายเท่า โดยมากกวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว ้

เม่ือไมม่ีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุม

ในวนันี ้และขอขอบคณุในความรว่มมือและการใหค้วามสนบัสนนุของทุกๆ ท่าน ทัง้นีบ้ริษัทจะน าขอ้เสนอแนะของทุก

ท่านไปปรบัปรุงการบริหารใหด้ีย่ิงขึน้ตอ่ไป  

ปิดประชุมเวลา 10.51 น. 

 
 

  

(นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ)์ 
เลขานกุารบริษัท                    

  

   

  (นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ)์ 
ประธานในท่ีประชมุ 

 


