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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565
ของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดั ขึน้ เมื่อวัน
พุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.15 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยถ่ายทอดสด
ณ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน จังหวัด กรุ งเทพมหานคร 10220
กรรมการบริษัททีอ่ ยู่ในทีป่ ระชุม
1. นายสุขสันต์
2. นายกิตติ

ยศะสินธุ์
ตัง้ ศรีวงศ์

รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุมออนไลน์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวุฒิศกั ดิ์
นายอานนท์
นายธีรณัฏฐ์
นางรสพร
นายวิทยา
นางพิมพ์
นายเสกสรรข์

ลาภเจริญทรัพย์
จารยะพันธุ์
ตัง้ สถาพรพงษ์
สุขสมพร
อินาลา
ปั ทมสิงห์ ณ อยุธยา
รังสิยีรานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายณฐพล

ทิพชัชวาลวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
1. นายบุญเลิศ

กมลชนกกุล

2. นายวริษฐ์

แก้วนพ

ทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด
1. นางสาวพีชยาภรณ์ ทองคา

ทนายความ

เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น.
นายวุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)
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ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ทัง้ นี ้ ตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 42 กาหนดให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25
คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม โดยในขณะนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง จานวน 4 ราย โดย
การมอบฉันทะเป็ นจานวน 122 ราย และเข้าร่วมประชุมออนไลน์ จานวน 22 ราย โดยการมอบฉันทะออนไลน์ จานวน 1
ราย เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 149 ราย นับจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 416,438,229 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.1599 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 แล้ว และ
เพื่ อความสะดวกรวดเร็วในการดาเนิ นการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ทาหน้าที่ เป็ น
ประธานในที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”)
ประธานฯ กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม
และมอบหมายให้นางสาวฐานิตา ราชกวี ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุมฯ”)
ผูด้ าเนินการประชุมฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงและวิธีการนับคะแนนดังนี ้
1. วาระที่ตอ้ งลงคะแนนเสียงทัง้ สิน้ มี 11 วาระจากทัง้ หมด 14 วาระ
2. ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลาดับ ที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะ
นาเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้
ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ ป ระชุ ม ผู้ถือหุ้นทุก คนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสีย งเท่ ากับ
จานวนหุน้ ที่ตนถือหรือเท่ากับจานวนหุน้ ที่ได้รบั มอบฉันทะ โดยให้นบั หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งคะแนนเสียง
4. มติข องที่ ประชุมจะถื อตามคะแนนเสีย งข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน
ยกเว้นวาระที่ 6 ถึง 9 ที่ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 12 ที่ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
5. เนื่องจากเป็ นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนัน้ จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การ
ลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้สง่ มาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนีจ้ ะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
อย่างไรก็ตาม บัตรเสียจะถูกนับเป็ นฐานในการนับคะแนน
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(1)
(2)

การลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

6. ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกิน
กว่าเวลาที่กาหนดผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านัน้
จากนัน้ ประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
ประธานฯ ไม่มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครั้งที่ 2/2564
ประธานฯ มอบหมายให้ผดู้ าเนินการประชุมเป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
ผูด้ าเนินการประชุม ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมและได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้
ถือ หุ น้ พ ร อ้ ม ก บั ห น งั ส ือ เ ชิญ ป ร ะ ช ุม ใ น ค รั ง้ นี ้ พ ร อ้ ม ทั ง้ ไ ด เ้ ผ ย แ พ ร ่ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ช ุม ด งั ก ล ่า ว
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมี
คาถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนีแ้ ต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวน (เสียง)
416,438,229
0
0

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
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มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (149 ราย)
416,438,229
100.0000
* ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 0 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 149 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 416,438,229 หุน้
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 3 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ผดู้ าเนินการประชุม เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
ผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงาน
ประจาปี พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทาแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสาคัญที่เกิดขึน้ ในปี 2564
ของบริษัทฯ โดยมีขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีได้กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ประธานฯ กล่าวสรุ ปรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และชีแ้ จงแผนการดาเนินงาน
ของปี 2565 ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ รับทราบว่า บริษัทฯ มีรายได้เติบโต 50.36% (รายได้โต 241.27 ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่วางไว้ท่ี 25.00 % โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ท่ี 720.38 ล้านบาท ในส่วนของผลกาไรของ
บริษัทฯ นัน้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานอยู่ท่ี 222.04 ล้านบาท หรือเติบโต 43.43% โดยบริษัทฯ
มีอตั รากาไรสุทธิอยู่ท่ีรอ้ ยละ 30.8% ซึง่ ใกล้เคียงกับปี ท่ีแล้ว โดยรายละเอียดของผลการดาเนินงานในปี 2564 ปรากฏ
อยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
สาหรับแผนการดาเนินงานในปี 2565 มีดังนี้
- บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเติบโตของรายได้รวมอยู่ท่ีรอ้ ยละ 25 โดยมีแผนที่จะซือ้ หนีม้ าบริหารเพิ่มอีก
จานวน 10,000 – 15,000 ล้านบาท (รวมชโย เจวี) โดยวางงบลงทุนไว้ประมาณ 3,000 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีแผนที่จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมในปี 2565 อีกประมาณ 1,000 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มรายได้จากงานให้บริการติดตามทวงถามหนีอ้ ีกประมาณ 15% (เนื่องจากปี ก่อน
รายได้จากการให้บริการติดตามทวงถามหนี ไ้ ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดย
สถาบันการเงิน และผูว้ า่ จ้างมีนโยบายในการช่วยเหลือลูกค้าโดยให้หยุดติดตามและหรือพักชาระหนี)้
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- บริษัทฯ มีแผนที่จะร่วมทุนในการจัดตัง้ JV กับสถาบันการเงินประมาณ 2-3 แห่ง
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2564
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมี
คาถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนีแ้ ต่อย่างใด
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทสาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ผดู้ าเนินการประชุมเป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
ผูด้ าเนินการประชุม ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่ง
กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้จดั ทางบการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และมอบหมายให้นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นาเสนอรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน กล่าวสรุ ปรายงานผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดังนี ้
รายการ
รายได้จากการดาเนินงาน
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้น
กาไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
รวมหนีส้ ิน
รวมส่วนของผู้ถอื หุน้

2561
255.64
91.70
163.94
85.43
828.82
65.56
763.26

2562
295.02
105.02
190.00
111.05
1824.82
822.87
1,001.95

2563
479.12
117.32
361.79
154.80
2,810.85
1,664.28
1,146.57

หน่วย: ล้านบาท
2564
720.39
177.38
543.01
222.04
5,089.88
1,631.89
3,457.99
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หน่วย: ร้อยละ
รายการ
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถอื หุน้
(เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุน้
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ าน (EPS) (บาท)

2561

2562

2563

2564

64.13%
32.29%
0.09

64.40%
37.64%
0.82

75.51%
32.31%
1.45

75.38%
30.82%
0.47

17.57%
15.80%
0.153

10.55%
12.84%
0.1797

6.95%
13.69%
0.2202

5.26%
8.58%
0.2403

ภาพรวมรายได้จากการดาเนินงานของปี 2564 อยู่ท่ีประมาณ 720.39 ล้านบาทต้นทุนขายและต้นทุนการ
ให้บริการของบริษัทฯ มีจานวน 177.38 ล้านบาท ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นบริษัทฯ อยู่ท่ี 543.01 ล้านบาทและกาไรสุทธิ
ของบริษัทอยู่ท่ี 222.04 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 43.43
สาหรับงบแสดงฐานะการเงินบริษัทมีทรัพย์สินรวมอยู่ท่ี 5,089.88 ล้านบาท มีหนีส้ ินรวมอยู่ท่ี 1,631.89
ล้านบาท และมีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ รวมอยู่ท่ี 3,457.99 ล้านบาท ในส่วนอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญในปี 2564 มีดงั นี ้
บริษัทฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ท่ีรอ้ ยละ 75.38 อัตรากาไรสุทธิในปี 2564 อยู่ท่ีรอ้ ยละ 30.82 และอัตราหนีส้ ินต่อทุน
หรือ D/E Ratio ในปี 2564 อยู่ท่ี 0.47 เท่าครับ
ด้านอัตราการตอบแทนจากสิ นทรัพ ย์ข องบริ ษัท ฯ ในปี 2564 อยู่ท่ี ป ระมาณร้อยละ 5.26 สอัต รา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 8.58และอัตรากาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (EPS) อยู่ท่ีประมาณ 0.2403 บาทต่อ
หุน้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมี
คาถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนีแ้ ต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติทป่ี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวน (เสียง)
416,438,230
0
0

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
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มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (150 ราย)
416,438,230
100.0000
* ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 1 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 150 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 416,438,230 หุน้
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 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 เพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมัติการ
จ่ายปั นผล
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและเลขานุการบริษัท
ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญากูย้ ืม
เงิน หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นครัง้ คราวเพื่อให้เป็ นไปตาม
แผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปั จจัย
ด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนีต้ ามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กาหนดว่าบริษัทฯ ต้อง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
โดยบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการจ่าย
ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามรายละเอียดดังนี ้
(ก) จัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตาม

กฎหมาย เป็ นจานวน 4,939,164 บาท
(ข) จ่ายปั นผลสาหรับผลดาเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร โดย
จ่ายปั น ผลเป็ น หุน้ สามัญเพิ่ มทุนของบริษัท ฯ ให้แ ก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น ปั น ผล
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จ านวนไม่ เ กิ น 41,719,057 หุ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท รวมมู ล ค่ า ทั้ ง สิ ้น ไม่ เ กิ น
20,859,528.50 บาท หรือคิดเทียบเป็ นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปั นผล 0.0166667 บาทต่อหุน้
(ค) จ่ ายปั น ผลเป็ น เงิ น สดในอัต ราหุ้น ละ 0.0018519 บาท หรื อ คิ ด เป็ น จ านวนเงิ น ประมาณไม่เ กิ น
2,317,786 บาท (เพื่อรองรับภาษี หกั ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ)
แห่งประมวลรัษฎากรให้กบั ผูร้ บั ปั นผล)
รวมการจ่ายเงินปั นผลในข้อ (ข) และ (ค) เป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.0185186 บาท หรือคิดเป็ น
จานวนเงินประมาณไม่เกิน 23,177,314.50 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 23.46 ของกาไรสุทธิประจาปี 2564 โดยเงินปั น
ผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยบริษั ทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั
เงิ น ปั น ผล (Record Date) ในวัน ที่ 7 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้แ ก่ ผู้ถื อหุ้น ภายในวัน ที่ 27
พฤษภาคม 2565
อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปั นผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุ มัติจาก
ทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นหุน้ และเงินสด ตามมติท่ีประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ คิดเทียบเป็ น
มูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปั นผล 0.0166667 บาทต่อหุน้ และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา 0.0018519 บาทต่อหุน้
หรือคิดเป็ นการจ่ายปั นผลทัง้ สิน้ ในอัตรา 0.0185186 บาทต่อหุน้ ทัง้ นี ้ หากรวมการจ่ายปั นผลที่ เสนอให้ท่ีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในครัง้ นี ้ รวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลข้างต้นจะคิดเป็ นการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้
ทัง้ สิน้ ในอัตรา 0.0370372 บาทต่อหุน้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกับปี ทีผ่ ่านมา เป็ นดังนี้
การจ่ายปั น
ผลจากผลการ
ดาเนินงาน
(ปี )

อัตราการจ่ายปั นผล

รวมอัตราการจ่ายปั นผล
ทัง้ สิน้ ในอัตรา (บาท/หุ้น)

อัตราปั นผลเทียบกับ
กาไรสุทธิ

2564

0.0166667 0.0018519

0.0185186

41.82

2563

0.0333333 0.0037037

0.037037

33.51

หุน้

เงินสด

จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่าน
ใดมีคาถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนีแ้ ต่อย่างใด

หน้า 8 จาก 27

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

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติทป่ี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิ
การจ่ายปั นผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
416,438,230
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (150 ราย)
416,438,230
100.0000
* ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 0 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 150 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 416,438,230 หุน้
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 6 พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 3,872,105.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 643,673,646 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 639,801,540.50 บาท โดยการตัดหุ้น
จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริษัท จานวน 7,744,211 หุ้น มู ลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและเลขานุการบริษัท
ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของ
บริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่าย
ปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน กาหนดว่าบริษัทมหาชนจากัดจะ
เพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิ่มขึน้ และจะกระทาได้เมื่อหุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่าย
และได้รบั ชาระเงิน ค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุน้ ที่เหลือนัน้ เป็ นหุน้ ที่ออกไว้เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้
เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหนุ้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่าย จานวน 7,744,211 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท ซึง่ เป็ นหุน้ คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ ปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2564 ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนด บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ
จ านวน 3,872,105.50 บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิมจ านวน 643,673,646 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย นจ านวน
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639,801,540.50 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท ฯ จานวน 7,744,211 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จานวน 3,872,105.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 643,673,646 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน
639,801,540.50 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัทฯ จานวน 7,744,211 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
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

ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จานวน 3,872,105.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 643,673,646 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 639,801,540.50 บาท โดยการ
ตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท ฯ จานวน 7,744,211 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
416,438,230
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (150 ราย)
416,438,230
100.0000
* ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 0 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 150 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 416,438,230 หุน้
หมายเหตุ: มติวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและเลขานุการบริษัท
ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
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นายกิ ต ติ ตั้ง ศรี ว งศ์ ชี ้แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน 639,801,540.50 บาท (หกร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งพัน
ห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

1,279,603,081

หุน้ (หนึ่งพัน สองร้อยเจ็ ดสิบ เก้าล้านหกแสน
สามพันแปดสิบเอ็ดหุน้ )

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

1,279,603,081

หุน้ บุริมสิทธิ

-

หุน้ (หนึ่งพัน สองร้อยเจ็ ดสิบ เก้าล้านหกแสน
สามพันแปดสิบเอ็ดหุน้ )
หุน้ (

-

)”

ทัง้ นี ้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
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 ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
416,438,230
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (150 ราย)
416,438,230
100.0000
* ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 0 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
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ประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 150 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 416,438,230 หุน้
หมายเหตุ: มติวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 20,859,528.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 639,801,540.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 660,661,069 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 41,719,057 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและเลขานุการบริษัท
ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของ
บริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น ดังนัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
อนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 20,859,528.50 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
639,801,540.50 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 660,661,069 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
41,719,057 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล** ทัง้ นี ้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่สง่ มาด้วย 3
**อนึ่ง การจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ เป็ นเหตุให้บริษัทฯ จะต้องปรับสิทธิตามข้อกาหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ ที่
1 (CHAYO-W1) และใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2
(CHAYO-W2) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
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 ฯ จานวน 20,859,528.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 639,801,540.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 660,661,069 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจานวน 41,719,057 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
416,438,230
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (150 ราย)
416,438,230
100.0000
* ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 0 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 150 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 416,438,230 หุน้
หมายเหตุ: มติวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและเลขานุการบริษัท
ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายกิ ต ติ ตั้ง ศรี ว งศ์ ชี ้แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

660,661,069 บาท (หกร้อยหกสิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
หกสิบเก้าบาทถ้วน)
1,321,322,138

หุน้ (หนึ่ง พัน สามร้อ ยยี่ สิ บ เอ็ ดล้า นสามแสน
สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดหุน้ )

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

1,321,322,138

หุน้ (หนึ่ง พัน สามร้อ ยยี่ สิ บ เอ็ ดล้า นสามแสน
สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดหุน้ )
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หุน้ บุริมสิทธิ

-

หุน้ (

-

)”

ทัง้ นี ้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
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 ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
416,438,230
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (150 ราย)
416,438,230
100.0000
* ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 0 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 150 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 416,438,230 หุน้
หมายเหตุ: มติวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทเพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและเลขานุการบริษัท
ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายกิ ตติ ตัง้ ศรีวงศ์ ชี แ้ จงต่อที่ ประชุมว่า สืบเนื่ องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จานวน 20,859,528.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 639,801,540.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จานวน 660,661,069 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 41,719,057 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 41,719,057 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
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ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รบั หุน้ ปั นผล ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั หุน้ ปั นผล (Record Date) ใน
อัตราจัดสรร 30 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 20,859,528.50 บาท หรือคิดเทียบเป็ นมูลค่า
เท่ากับอัตราการจ่ายปั นผล 0.0166667 บาทต่อหุน้ ในกรณี ท่ี ผูถ้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ จากการจัดสรรหุน้ ปั นผล
ดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนในอัตรา 0.0166667 บาทต่อหุน้ สาหรับเศษหุน้ ดังกล่าว
นอกจากนี ้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมี
อานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
(1)

พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2)
การเข้าเจรจาทาความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อน
ผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการ
ติดต่อและการยื่นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง และการน าหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ เข้า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ น และสมควรเกี่ ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทัง้ นี ้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3
จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่าน
ใดมีคาถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนีแ้ ต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
416,438,230
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (150 ราย)
416,438,230
100.0000
* ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 0 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
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ประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 150 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 416,438,230 หุน้
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 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
24 ที่กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งใน
สาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารง
ตาแหน่งใหม่อีกวาระได้
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการทัง้ สิน้ จานวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 จานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายวุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
2. พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์

ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ
3. นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางพิมพ์ ปั ทมสิงห์ ณ อยุธยา
กรรมการ
เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 26
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ ในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่า
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่
เกี่ยวข้อง โดยนายวุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และพลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติตรงตามนิ ยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สมควรได้รับการเสนอให้เป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของกรรมการที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามประวัติโดยสังเขปของผูท้ ่ีได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ สิ่งที่สง่ มาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่าน
ใดมีคาถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนีแ้ ต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติทป่ี ระชุม

ที่ ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้

(1) นายวุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ
ที่ ประชุมมีมติอนุมัติ ดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุน้ ที่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
399,006,868
95.8142
ไม่เห็นด้วย
17,431,362
4.1858
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (150 ราย)
416,438,230
100.0000
* ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 0 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 150 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 416,438,230 หุน้
(2)

พลอากาศเอกอานนท์

จารยะพันธุ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

ที่ ประชุมมีมติอนุมัติ ดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุน้ ที่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
416,438,230
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (150 ราย)
416,438,230
100.0000
* ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 0 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 150 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 416,438,230 หุน้
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(3) นายกิตติ

ตัง้ ศรีวงศ์

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ ประชุมมีมติอนุมัติ ดว้ ยคะแนนเสีย งเป็ นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุน้ ที่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
416,438,230
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (150 ราย)
416,438,230
100.0000
* ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 0 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 150 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 416,438,230 หุน้
(4) นางพิมพ์

ปั ทมสิงห์ ณ อยุธยา

กรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
416,438,230
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (150 ราย)
416,438,230
100.0000
* ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 0 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 150 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 416,438,230 หุน้
หมายเหตุ:

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิ ตติ ตัง้ ศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและเลขานุการ
บริษัท ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
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นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 34 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและ
บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิ จารณาถึ งการขยายตัวทางธุรกิ จ ฐานะทาง
การเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 ดังนี ้
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน: ในรู ปแบบของเบีย้ ประชุมและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนัสแล้วเป็ นเงินไม่เกิน
2,500,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ปี 2564
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนรวม

จานวนค่าตอบแทน
(บาท)
ไม่เกิน 2,000,000

ปี 2565
(ปี ทีเ่ สนอ)
จานวนค่าตอบแทน
(บาท)
ไม่เกิน 2,500,000

รายละเอียดค่าเบีย้ ประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย มีดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท

ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครั้ง/ต่อคน)
27,500 บาท
15,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อย
ค่าเบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ /ต่อคน)
ประธานกรรมการชุดย่อย
12,500 บาท
กรรมการ
10,000 บาท
หมายเหตุ กรรมการทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจาในฐานะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นผลประโยชน์อนื่ ใด ไม่รวมถึงสวัสดิการทีใ่ ห้กับพนักงานทั่วไป : ไม่มี
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่าน
ใดมีคาถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนีแ้ ต่อย่างใด
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ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติทป่ี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 ตามที่
เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม ดังนี ้

มติทลี่ ง

จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
416,438,230
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (150 ราย)
416,438,230
100.0000
* ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน 0 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 0 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 150 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 416,438,230 หุน้
หมายเหตุ: มติวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 13 พิจารณาอนุ มัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษั ท
และบริษัทย่อย ประจาปี 2565
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิ ตติ ตัง้ ศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและเลขานุการ
บริษัท ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 และข้อ 62 ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี ของ
บริษัทฯ และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (“PwC”) เป็ นผูส้ อบบัญชี โดยมีความเห็นว่าผูส้ อบบัญชีจาก PwC มีความเป็ น
อิสระ เหมาะสมในการทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบตั ิงานด้าน
การตรวจสอบบัญชีอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทัง้ PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล
คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคน
หนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณี ท่ีผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้ PwC จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของ PwC แทนได้
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(1)
(2)
(3)

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5339
เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 รอบปี บญ
ั ชี หรือ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ
นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้ ง นี ้ ผู้ส อบบั ญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอข้า งต้น ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละไม่ มี ส่ ว นได้เ สี ย กั บ บริ ษั ท ฯ
บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ของ PwC แล้ว
มีความเห็นว่าค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น
ควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,410,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากค่าตอบแทนที่จ่าย
จริงสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมาจานวน 260,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ค่าบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(รวม 6 บริษัท)

ปี 2564 (จ่ายจริง)
ไม่เกิน 4,150,000 บาท
(รวม 6 บริษัท)
ไม่มี

ปี 2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
ไม่เกิน 4,410,000 บาท
(รวม 6 บริษัท)
ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่าน
ใดมีคาถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนีแ้ ต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

จานวน (เสียง)
416,438,102
0

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
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มติทลี่ ง
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม (149 ราย)
416,438,102
100.0000
* ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม ลดลงจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 128 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 149 ราย ถือหุน้ รวมกันได้ 416,438,102 หุน้
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 14 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดว่า เมื่อที่ประชุม
พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้
เสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณา แต่ไม่ปรากฏว่ามีผถู้ ือหุน้ ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณา
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดได้ในระเบียบวาระนี ้
ผู้ถอื หุน้ ได้สอบถามเพิม่ เติม ดังนี้
นายศุภกฤต อร่ามวิทย์
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์

นายศุภกฤต อร่ามวิทย์
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า เรื่องการขาย NPL ที่พังงาที่ให้ข่าว
คิดว่าจะสามารถบันทึกกาไรได้ในไตรมาสไหนแล้วมีโอกาสที่ผซู้ ือ้ จะผิดนัดหรือไม่
ชีแ้ จงว่า ที่ดินจังหวัดพังงาเป็ นการขายผ่านทางกรมบังคับคดี ดังนัน้ ก่อนจะมีการ
ประมูลผูเ้ ข้าร่วมประมูลต้องมีการวางเงินมัดจา โดยผูป้ ระมูลได้วางเงินมัดจาไว้
ประมาณ 27.5 ล้านบาท และต้องชาระทัง้ หมดภายในเดือนกรกฎาคมซึง่ โอกาสที่
ผูป้ ระมูลจะไม่ชาระตามกาหนดก็มี แต่ก็จะทาให้ผปู้ ระมูลถูกริบเงินมัดจานัน้ และ
บริษัทฯ ก็จะได้เงินมัดจาที่ถูกริบนัน้ มา
ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า เรื่องของการ JV ปั จจุบนั อยู่ในขัน้ ตอน
ไหน และบริษัทฯ มีการเจรจาอยู่เป็ นจานวนกี่แห่ง
ชีแ้ จงว่า ปั จจุบนั บริษัทฯ มีการคุยเรื่อง JV อยู่ประมาณ 3 สถาบัน ซึ่งมีสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่งเริ่มมีการทาโมเดลร่วมกันแล้ว และได้มีการส่งข้อมูลมาให้บริษัทฯ
และบริษัทฯ ได้มีการเสนอราคาไป โดยภายในอีก 6 เดือนข้างหน้าจะดูว่าโมเดลที่
ได้เสนอไปจะเป็ นอย่างไร และถ้าโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการพัฒนาต่อไปว่า
จะใช้โครงสร้างการจัดการแบบไหนและจะมีการแบ่งสัดส่วนการถือหุน้ อย่างไร

หน้า 22 จาก 27

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

นายศุภกฤต อร่ามวิทย์

นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์
นายศุภกฤต อร่ามวิทย์

นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์

นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์

นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์

นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์

นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์

ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ปั จจุบนั ทาง BAM มีหนีเ้ หลือหลังขาย
ซึ่งเป็ นหนีไ้ ม่มีหลักประกันบริษัท ได้มีการคุยกับ BAM เพื่อที่จะเอาส่วนนีม้ าตาม
ให้ทาง BAM ด้วยหรือไม่
ชีแ้ จงว่าบริษัทฯ ได้ทางานให้กบั BAM และสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทัง้ AMC อื่น
ๆ ด้วย บริษัทฯ ยินดีรบั บริการทัง้ หมด
ผู้ถื อ หุ้น มาประชุ ม ด้ว ยตนเองสอบถามว่ า การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ของบริ ษั ท ชโย
แคปปิ ตอล จ ากัด ปั จ จุบัน สามารถปล่อยได้เท่ าไรแล้ว และคิดว่าจะสามารถ
แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เพื่อนาบริษัทเข้าตลาดได้ในช่วงไหน เเละผูถ้ ือ
หุน้ CHAYO จะมีสิทธิได้ IPO ด้วยหรือไม่
ชีแ้ จงว่าในช่วงไตรมาสแรก บริษัท ชโย แคปปิ ตอล จากัด ได้มีการปล่อยสินเชื่อ
เพิ่ มขึน้ จากช่วงสิน้ ปี 2564 และบริษัทยังคงรับรู ร้ ายได้ได้ดีตามสมควร ในการ
จัดตัง้ FA บริษัทขอดูผลประกอบการอีกครัง้ ซึ่งคาดว่าในช่วง 1-2 ปี บริษัทจะตัง้
FA เพื่อเตรียมการยื่น Filing ได้ ส่วนการให้ IPO กับผูถ้ ือหุน้ ของ CHAYO บริษัท
จะขอพิจารณาในลาดับต่อไป
ชี แ้ จงเพิ่ มเติมว่า เรื่ องการปล่อยสิ น เชื่ อในปี นี ้ บริ ษัท ฯ ได้มีแ ผนในการปล่อย
สินเชื่ออีกประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยในปี ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ปล่อยสินเชื่อไป
แล้ว จานวน 350 ล้านบาท หากตัวเลข และระบบการบริหารจัดการภายในดี ก็จะ
มีการพิจารณาการตัง้ FA ในส่วนการให้ IPO กับผูถ้ ือหุน้ ของ CHAYO บริษัทฯ จะ
ดูสถานการณ์และปรึกษากับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป
ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ใน Oppday ครัง้ ล่าสุด ได้กล่าวถึง การ
คาดการณ์ขายสินทรัพย์แปลงใหญ่ ในปี 2565 ได้ 2-3 รายการ ไม่ทราบว่าจาก
ข่าวการขายสินทรัพย์ท่ีพงั งา 900 ล้านบาท ทัง้ 3 รายการนีเ้ ป็ นรายการเดียวกับที่
ให้ขอ้ มูลไว้ใน Oppday ใช่หรือไม่ และยังมีโอกาสขายสินทรัพย์แปลงใหญ่ได้อีก
หรือไม่ ในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2565
ชี แ้ จงว่า แปลงใหญ่ ท่ี ได้กล่าวถึงใน Oppday นั้นเราวางแผนไว้ว่าจะขายได้
ประมาณ 2-3 แปลงซึ่งแปลงพังงามี 3 แปลงในตอนประมูล บริษัทฯ คาดว่าจะ
ขายได้แค่ 1 แปลง แต่บริษัทฯ ขายได้ทงั้ หมด 3 แปลง
ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่า อีก 3-5 ปี
ข้างหน้าจะซือ้ หนีป้ ี ละเท่าไหร่ และปริมาณการซือ้ หนีจ้ ะเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องหรือไม่
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ชีแ้ จงว่า ในปี นีบ้ ริษัทฯ ตัง้ งบประมาณในการซือ้ หนี ้ 3,000 ล้านบาทในอีก 2 ปี
ข้างหน้าคิดว่างบประมาณในการซือ้ หนีค้ งจะไม่หนีไปจากตัวเลขนี ้ และการเติบโต
ของบริษัทฯ จะเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ ถ้าภายใน 3 ปี บริษัทฯ สามารถหาเงินได้ประมาณ
10,000 ล้านบาทก็น่าจะเป็ นสิ่งที่ดี

นายศุภกฤต อร่ามวิทย์

ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า เรื่องของแอปพลิเคชั่น (Application) ที่
คุณสุขสันต์เคยให้ข่าวไว้วา่ มีทาอยู่ 2 อย่าง คิดว่าจะทาสาเร็จได้ในช่วงไหน
ชีแ้ จงว่าน่าจะเป็ นแอปพลิเคชั่นที่บริษัทฯ ได้ไปลงทุนร่วม ซึ่งกาลังทาอยู่ โดยอยู่
ระหว่ า งศึ ก ษาและเจรจาซึ่ ง ถ้า ส าเร็ จ จะเป็ น สิ่ ง ที่ ดี กั บ บริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ฯ
พิจารณาถึง 2 เรื่องคือ (1) บริษัทฯ จะสามารถทากาไรได้เลยหรือไม่ และ (2)
บริษัทฯ ได้ประโยชน์กบั การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

นายภาณุพนั ธ์ ลักษณะบัณฑิต
นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์
นายธีรชั ฌ์ วงศ์รตั นพิบลู ย์

ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ปริมาณหนีเ้ สียที่เพิ่มขึน้ จากช่วงโควิด
จะส่งผลให้มีหนีเ้ สียในระบบเพิ่มขึน้ ไปอีกกี่ปี
ชีแ้ จงว่าปริมาณหนีเ้ สียจะเพิ่มขึน้ ไปอีกหลายปี โดยปั จจุบนั ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้ให้นโยบายในการบริหาร โดยให้ยืดระยะเวลา ลดต้น ลดดอก ซึ่งการยื ด
ระยะเวลาจะทาให้กลายเป็ นหนีร้ ะยะยาวมากขึน้ ซึ่งคาดว่าในอีก 3-5 ปี ขา้ งหน้า
จะยังเห็นตัวเลขมากอยู่ NPL ในระบบจะมากขึน้ และหนีค้ รัวเรือนจะสูงขึน้
ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า มีปัจจัยทาที่ให้ตน้ ทุนในการซือ้ หนีแ้ พง
ขึน้ หรือไม่
ชีแ้ จงว่า ปั จจัยที่ทาให้ตน้ ทุนการซือ้ หนีเ้ พิ่มมากขึน้ คือมี AMC ที่เข้ามาซือ้ หนี ้
เพิ่มขึน้ และการที่ธนาคารทา JV จะทาให้ธนาคารมีโอกาสเลือก AMC มากขึน้ ซึ่ง
เป็ นสิ่งที่ดีท่ีสว่ นใหญ่เป็ นตลาดของคนไทยมากกว่า
ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ในปี นีจ้ ะมีการแจก warrant ให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ หรือไม่
ชีแ้ จงว่า บริษัทฯ กาลังพิจารณาอยู่แต่ยงั ไม่ได้ตดั สินใจ ซึ่งจะต้องปรึกษากับทาง
คณะกรรมการบริษัทอีกที
ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า MD&A ของปี 64 อยากทราบว่ารายได้
ดอกเบีย้ ตามประมาณการ (Effective interest rate) ต่างจากรายได้ดอกเบีย้
ส่วนเกินจากประมาณการอย่างไร
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ชีแ้ จงว่า รายได้จากการประมาณการตามมาตรฐานบัญชี ทาให้บริษัท ฯ ต้อง
ประมาณการรายได้ดอกเบีย้ ขึน้ มา หรือเรียกว่ารายได้จากการประมาณการ หาก
มีการเก็บเงิ นจริ งแล้วเกิ นจากที่ ป ระมาณการไว้ จึงถื อเป็ นรายได้ส่วนเกิ นจาก
ประมาณการ Ratio ใน 2 บรรทัดจาก MD&A

นายเด่นสิน รอยเกียรติศกั ดิ์

ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า การ JV กับ K-bank มีขอ้ ดีขอ้ เสีย
อย่างไร จะมี JV กับธนาคารอื่นอีกหรือไม่
ชีแ้ จงว่า ข้อดีของการ JV ทาให้เราขยายตลาดเพิ่มมากขึน้ บริษัทฯ ได้มีการเจรจา
กับทุกสถาบันการเงิน และอยากที่จะ JV ด้วยเพราะจะทาให้บริษัท ฯ เติบโตขึน้ ใน
แง่ของธนาคารเองก็จะลด NPL และลดการตัง้ สารองลง ซึ่งทาให้ได้ประโยชน์ทงั้
สองฝ่ าย และจะส่งผลให้กบั ผูท้ ่ีเป็ นลูกค้าจะได้รบั การปฏิบัติในการแก้ไขปั ญหา
หนีท้ ่ีดีขนึ ้

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง

นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์

นายอนุภมู ิ คายัง

ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า สถานการณ์สงครามระหว่างประเทศ
รัสเซียกับประเทศยูเครนที่เกิดขึน้ ในขณะนี ้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีการผันผวน
ที่ไม่แน่นอน บริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างไร และบริษัทฯ ได้
ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ อย่างไรบ้าง
ชีแ้ จงว่า ในเรื่องของสงครามรัสเซีย ที่กระทบชัดเจนคือเรื่องของราคานา้ มัน ค่า
ครองชีพ สินค้าอุปโภคบริโภคจะสูงขึน้ ทาให้เงินเฟ้อมากขึน้ สิ่งที่บริษัท ฯ มองไว้
คือในอนาคตดอกเบีย้ จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนบริษัท ฯ
ไม่ไ ด้ผูก กับอัตราแลกเปลี่ ย นเนื่ องจากบริ ษัท ฯ ใช้เฉพาะเงิ น สกุล ไทย จึง ไม่มี
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน ในเรื่องต้นทุนของการดาเนินงานเช่นดอกเบีย้ ใน
การซือ้ พอร์ต เข้ามาก็จะมีแนวโน้มที่ สูงขึน้ ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ ได้มีการออกหุน้ กูซ้ ่งึ
ได้มีการกาหนดดอกเบีย้ ที่แน่นอนเป็ นระยะเวลา 3 ปี ครึ่ง ในอัตราประมาณ 6%
จะทาให้บริษัท ฯ ไม่มีผลกระทบในเรื่องอัตราดอกเบีย้ เท่าไหร่นัก แต่ในอนาคต
อาจจะมี ถ้าในอนาคตเราสามารถมีเรตติง้ ที่ดีขึน้ ได้อตั ราดอกเบีย้ ก็จะถู กลงซึ่ง
บริษัทฯ ได้วางแผนไว้แล้ว
ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า อัตราดอกเบีย้ ที่เพิ่มขึน้ จะส่งผลอย่างไร
ต่อบริษัทฯ และแนวโน้มในอนาคตบริษัทฯ จะมีการร่วมมือกับธนาคารอย่างไร
บ้าง
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ชีแ้ จงว่า อัตราดอกเบีย้ ที่เพิ่มขึน้ จะส่งผลทาให้คา่ ใช้จ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ เพราะ
บริษัทฯ ได้มีการออกหุน้ กูร้ วมถึงการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเข้ามาซือ้ หนีก้ ็ทาให้
มีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ และทาให้กาไรลดลง

นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์

ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการคงดอกเบีย้ ไว้ท่ี 3 ปี
ครึง่ และมีการวางแผนว่าหากบริษัทฯ ทาเรตติง้ ได้ดีขนึ ้ อัตราดอกเบีย้ ที่เพิ่มขึน้ จะ
ไม่มีผลกับต้นทุนของบริษัทฯ

นายดุสิต บุดดี

ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามดังนี ้
1. แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2565 เป็ นอย่างไร
2. แผนการลงทุนซือ้ หนีเ้ พิ่ม 1-1.5 หมื่นล้านบาท แบ่งงบลงทุนเป็ นซือ้ หนีม้ ี
หลักประกันและไม่มีหลักประกันอย่างไร
3. แผนการปล่อยสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท ในปี 2565 เป็ นการปล่อยสินเชื่อ
ประเภทใดบ้าง และ yield สินเชื่อเป็ นอย่างไรบ้าง
4. Cash collection ในไตรมาส 1/2565 เป็ นอย่างไรบ้าง
5. ความคืบหน้าการขายที่ดิน 3 แปลงที่พงั งาเป็ นอย่างไร และถ้าผูซ้ ือ้ จ่ายเงิน
ครบแล้ว ทางบริษัทฯ จะรับรู ร้ ายได้และกาไรเท่าไหร่บา้ ง
ชีแ้ จงว่า เรื่อง Cash Collection จากตัวเลขล่าสุดของไตรมาส 1 จะเห็นได้ว่าจะ
เป็ นตัวยอดการจัดเก็บ ของหนีท้ ่ีไม่มีหลักประกันจะเป็ นยอดสูงสุดตัง้ แต่บริษัท ฯ
ทามาโดยตัวเลขล่าสุดอยู่ท่ีประมาณ 70 ล้านบาท โดยในไตรมาสก่อนอยู่ท่ี 50 ถึง
60 ล้านบาท จึงเป็ นตัวเลขที่สงู ขึน้ ในเรื่องของที่ดินจังหวัดพังงาบริษัท ฯ ได้มีการ
ติดตามผูซ้ ื อ้ อยู่ โดยมีการนัดช าระในช่ วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งบริษัท ฯ คาดว่า ผู้
ประมูลได้น่าจะชาระราคา แต่หากผิดนัดไม่จ่ายชาระก็จะทาให้ผซู้ ือ้ เสียเงินมัดจา
ไปประมาณ 27.5 ล้านบาท

นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์

นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์

ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า เป้าหมายสาหรับสินเชื่อในปี 2565 บริษัทฯ มีการตัง้ เป้าเพื่อ
ปล่อยสินเชื่อรายใหม่ท่ี 1,000 ล้านบาท และ yield ประมาณ 15 ถึง 20 %

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ชี แ้ จงเพิ่ มเติมว่า เรื่ องการซื อ้ หนี ม้ ีการแข่งขัน เพิ่ มมากขึน้ ซึ่งทาให้การซื อ้ ซึ่ง
คาดการณ์ว่าจะถูกลงก็ไม่ถูกลงเนื่องจากมีการแข่งขันสูงแต่บริษัท ฯ ยังคงบริหาร
ได้เป็ นอย่างดี และยังซือ้ ได้ใ นราคาที่ ไม่แ พงซึ่งเป็ นความสามารถของบริษัท ฯ
ที่จะต้องหาไปเรื่อย ๆ โดยหาโอกาสและช่องว่างของธุรกิจ ในเรื่องของการซือ้ หนี ้
ซึ่งบริษัทฯ มีงบประมาณ จานวน 3,000 ล้านบาท โดยให้Chayo JV มีเป้าซือ้
จานวน 1,500 ล้านบาท เพื่อซือ้ หนีท้ ่ีมีหลักประกัน และเป็ นหนีช้ ิน้ ใหญ่โดยอาจ
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บริษทั ชโย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
Chayo Group Public Company Limited
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214

เป็ น SME หรือเป็ น Corporate Loan และอีกจานวน 1,500 ล้านบาทจะอยู่ท่ี
Chayo โดยการซือ้ หนีท้ ่ีมีหลักประกันจานวน 1,000 ถึง 1,200 ล้านบาท และซือ้
หนีท้ ่ีไม่มีหลักประกัน จานวน 300 ถึง 500 ล้านบาท ดังนัน้ ทัง้ 2 บริษัทจะใช้เงิน
ทัง้ หมดจานวน 3,000 ล้านบาท และคาดว่าจะได้หนี ม้ าบริหารเพิ่ มประมาณ
10,000 -15,000 ล้านบาทในปี นี ้
เมื่อไม่มีผใู้ ดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม
ในวันนี ้ และขอขอบคุณในความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนของทุก ๆ ท่าน ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะนาข้อเสนอแนะของ
ทุกท่านไปปรับปรุ งการบริหารให้ดีย่ิงขึน้ ต่อไป
ปิ ดประชุมเวลา 12.10 น.

(นายกิตติ ตัง้ ศรีวงศ์)
เลขานุการบริษัท

(นายสุขสันต์ ยศะสินธุ)์
ประธานในที่ประชุม
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