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บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2565 
ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม  

การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนั
องัคารที่ 27 ธนัวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) โดยถ่ายทอดสด  
ณ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย ์เขตบางเขน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10220 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุมและอยู่ในทีป่ระชุม 

1. นายสขุสนัต ์  ยศะสินธุ ์  รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายกิตต ิ  ตัง้ศรีวงศ ์  กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานกุารบริษัท 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุมออนไลน ์

1. นายวฒิุศกัดิ ์  ลาภเจริญทรพัย ์  ประธานกรรมการ 
2. นายอานนท ์  จารยะพนัธุ ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นายธีรณฏัฐ์   ตัง้สถาพรพงษ ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. นางรสพร    สขุสมพร   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
5. นายวิทยา    อินาลา    กรรมการ  
6. นางพิมพ ์  ปัทมสิงห ์ณ อยธุยา กรรมการ 
7. นายเสกสรรข ์  รงัสิยีรานนท ์  กรรมการ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายณฐพล   ทิพชชัวาลวงศ ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักงานกฎหมาย หสัดนิทร ์ทนายความ 

1. นายเกษตรศกัดิ ์  บญุโต   ทนายความ 

เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

นายวฒิุศกัดิ ์ลาภเจริญทรพัย ์ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ ”) 

ประธานฯ  กลา่วตอ้นรบัและขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ทัง้นี ้ตามขอ้บงัคบั

ของบริษัทฯ ขอ้ 42 ก าหนดใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 

คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม โดยในขณะนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 10 ราย โดยการมอบฉันทะเป็น
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จ านวน  45 ราย เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้  55 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 412,309,566 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 38.6640 

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 42 แลว้ และ

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการประชุมประธานฯ จึงไดม้อบหมายใหน้ายสุขสันต ์ ยศะสินธุ์ รองประธาน

กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท าหนา้ท่ีด าเนินการประชมุแทน 

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ กลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร และท่ีปรกึษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม 
และมอบหมายใหน้างสาวฐานิตา  ราชกวี ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุมฯ”) 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

จงึขอแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบถงึวิธีการออกเสียงและวิธีการนบัคะแนนดงันี ้ 

1. วาระท่ีตอ้งลงคะแนนเสียงทัง้สิน้มี 7 วาระจากทัง้หมด 8 วาระ 

2. ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะ

น าเสนอขอ้มลูประกอบวาระ และก่อนลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ

จ านวนหุน้ท่ีตนถือหรือเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งคะแนนเสียง 

4. มติของท่ีประชุมจะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ยกเวน้วาระท่ี 3 ถึง 6 ท่ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

5. เน่ืองจากเป็นการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน ์ดงันัน้ จะไมม่ีกรณีของบตัรเสีย เวน้แตก่ารลงคะแนนใน

ใบมอบฉนัทะท่ีไดส้ง่มาใหบ้ริษัทลว่งหนา้แลว้ในลกัษณะดงัต่อไปนีจ้ะถือว่าเป็นบตัรเสีย อย่างไรก็ตาม 

บตัรเสียจะถกูนบัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

(1)  การลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกวา่ 1 ช่อง ยกเวน้กรณี Custodian 

(2)  การลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั ยกเวน้กรณี Custodian  

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมผ่าน ระบบ Quidlab ล่าชา้เกิน กว่าเวลาท่ี

ก าหนดผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเขา้ร่วมประชุมไดแ้ต่จะมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านัน้  

จากนัน้ นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี  ้
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชมุ ไดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมว่าการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 
27 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมและไดจ้ดัส่งส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าว บนเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ แลว้ 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1 ของหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่าง
ถกูตอ้งและครบถว้น จงึเห็นสมควรใหน้ าเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 เพ่ือพิจารณารบัรองรายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2565 

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มีผู ้
ถือหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด  

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

ผู้ถอืหุน้ จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 412,310,317 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 106 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (58) 412,310,423 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน 3 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้857 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 58 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้412,310,423 หุน้ 

หมายเหตุ:  มติวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่2 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงนิสด) 

นายสุขสันต ์ ยศะสินธุ์  มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

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

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ จากก าไรสะสมท่ียังไม่จัดสรร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 40 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล เป็นจ านวนไม่เกิน 32,315,010* หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม
มลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน 16,157,505 บาท หรือคิดเทียบเป็นมลูคา่เท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0125000 บาทตอ่หุน้ 

 * เน่ืองจากบริษัทก าหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 มกราคม 2566 
ซึง่จะเกิดขึน้ภายหลงัวนัก าหนดใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท 
ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (CHAYO-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2”) ครัง้ท่ี 6 ในวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2565 บริษัทจึงก าหนดจ านวนหุน้ท่ีจะจ่ายปันผลบนสมมติฐานท่ีว่ามีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 
ใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจ านวน ซึ่งจะเท่ากับจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้วของบริษัท ณ วันท่ี
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล รวมกบั จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-
W2 หรือเท่ากบั((1,066,390,144+226,210,215)/40) 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนใน
อตัรา 0.0125000 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว  

 (ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0013890 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 
1,795,422 บาท (เพ่ือรองรบัภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ในอตัรารอ้ยละ  10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวล
รษัฎากร ใหก้บัผูร้บัปันผล)  

รวมการจ่ายเงินปันผลในขอ้ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0138890 บาท หรือคิดเป็น

จ านวนเงินประมาณไม่เกิน 17,952,927 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมาย
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ก าหนดไว ้โดยบริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 มกราคม 2566 และ

ก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 26 มกราคม 2566 

 อย่างไรกต็าม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจาก
ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที ่1/2565 

ในการนีเ้น่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2565 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ท่ี 1/2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัท จงึเป็นกรณีท่ีบริษัทจะตอ้งปรบัสิทธิตาม
ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (CHAYO-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2”) เพ่ือรกัษา
ผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 

จากนัน้ นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ถอืหุน้ จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 412,310,423 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (58) 412,310,423 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 58 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้412,310,423 หุน้ 

หมายเหตุ:  มติวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 7,459,512 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 660,661,069.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 653,201,557.00 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญทีเ่หลือจาการจ่ายหุ้นปันผลและการส ารองหุ้นเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิหรือ Chayo-
W1 ออกจ านวน 14,919,024 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท 

นายสุขสันต ์ ยศะสินธุ์  มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของ
บริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 2 ขา้งตน้ บริษัทฯ จงึตอ้งเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรบัการจ่าย
ปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ก าหนดว่า บริษัทมหาชนจ ากดัจะ
เพ่ิมทนุจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมขึน้ และจะกระท าไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่าย
และไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ท่ีเหลือนัน้เป็นหุน้ท่ีออกไวเ้พ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้  

เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมีหุน้สามญัท่ียงัไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 14,919,024 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท ซึง่เป็นหุน้คงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 
27 เมษายน 2565 จ านวน 7,740,761 หุน้ และ หุน้คงเหลือจากการใชร้องรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (CHAYO-W1) จ านวน 7,178,263 หุน้ ซี่งหมดอายุแลว้ ดงันัน้ เพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายท่ีก าหนด บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 7,459,512 บาทจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 660,661,069.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 653,201,557.00 บาท โดยการตดัหุน้จด
ทะเบียนท่ียงัไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 14,919,024 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

จากนัน้ นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 7,459,512 บาทจากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 660,661,069.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 653,201,557.00 บาท โดยการ
ตดัหุน้จดทะเบียนท่ียังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 14,919,024 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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ผู้ถอืหุน้ จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 412,310,317 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 106 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (58) 412,310,423 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 58 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้412,310,423 หุน้ 

หมายเหตุ:  มติวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบยีน 

นายสุขสันต ์ ยศะสินธุ์  มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายกิตติ  ตั้งศรีวงศ์ ชี ้แจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 3 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ข
หนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 653,201,557  บาท (หกรอ้ยหา้สิบสามลา้นสองแสนหนึ่งพนัหา้
รอ้ยหา้สิบเจ็ดบาทถว้น) 

  แบ่งออกเป็น 1,306,403,114 หุน้ (หนึ่งพันสามร้อยหกล้านสี่แสนสามพัน
หนึ่งรอ้ยสิบสี่หุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น:       

  หุน้สามญั 1,306,403,114 หุน้ (หนึ่งพันสามร้อยหกล้านสี่แสนสามพัน
หนึ่งรอ้ยสิบสี่หุน้) 
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  หุน้บรุิมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จากนัน้ นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ต่อย่างใด นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์  จึงขอใหท่ี้ประชุมออก
เสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ถอืหุน้ จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 412,310,449 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 106 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (59) 412,310,555 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้132 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 59 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้412,310,555 หุน้ 

หมายเหตุ:  มตวิาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท จ านวน 16,157,505.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 653,201,557.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 669,359,062.00 บาท โดยการออก
หุน้สามัญเพิม่ทุนจ านวน 32,315,010 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท 

นายสุขสันต ์ ยศะสินธุ์  มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั
ของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 2 ขา้งตน้ ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 
1/2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 16,157,505.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
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จ านวน 653,201,557.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 669,359,062.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 32,315,010 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

**อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ เป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ จะตอ้งปรบัสิทธิตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ย
สิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 
2 (CHAYO-W2) เพ่ือรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 

จากนัน้ นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ์  จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 16,157,505.00 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 653,201,557.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 669,359,062.00 บาท โดย
การออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนจ านวน 32,315,010 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ถอืหุน้ จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 411,450,449 99.7914  

ไมเ่ห็นดว้ย 106 0.0000 

งดออกเสียง 860,000 0.2086  

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (59) 412,310,555 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 59 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้412,310,555 หุน้ 

หมายเหตุ: มตวิาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบยีน 

นายสุขสันต ์ ยศะสินธุ์  มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
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นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี ้แจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 5 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ข
หนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 669,359,062  บาท (หกร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนห้าหมื่น
เกา้พนัหกสิบสองบาทถว้น) 

  แบ่งออกเป็น 1,338,718,124 หุน้ (หนึ่งพนัสามรอ้ยสามสิบแปดลา้นเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นแปดพนัหนึ่งรอ้ยย่ีสิบสี่หุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น:       

  หุน้สามญั 1,338,718,124 หุน้ (หนึ่งพนัสามรอ้ยสามสิบแปดลา้นเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นแปดพนัหนึ่งรอ้ยย่ีสิบสี่หุน้) 

  หุน้บรุิมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จากนัน้ นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ถอืหุน้ จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 412,310,449 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 106 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (59) 412,310,555 100.0000 
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* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 59 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้412,310,555 หุน้ 

หมายเหตุ: มตวิาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

นายสุขสันต ์ ยศะสินธุ์  มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าสืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 16,157,505.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 653,201,557.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 669,359,062.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 32,315,010 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565  
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 32,315,010 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล (Record 
Date) ในอตัราจดัสรร 40 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 16,157,505 บาท หรือคิดเทียบเป็น
มลูคา่เท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0125000 บาทต่อหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปัน
ผลดงักลา่ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0125000 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหารมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

(2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อัน
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถงึการติดตอ่และการย่ืนค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน ดงักล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 
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จากนัน้ นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ตอ่ย่างใด นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

ผู้ถอืหุน้ จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 412,310,449 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 106 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (59) 412,310,555 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน  0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 59 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้412,310,555 หุน้ 

หมายเหตุ: มติวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ แจง้ตอ่ท่ีประชมุวา่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดว่า เมื่อท่ี
ประชมุพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมดจะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ จึง
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอเรื่องอื่นใดใหท่ี้ประชุม
พิจารณา 

นายสุขสนัต ์ ยศะสินธุ ์ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดไดใ้น
ระเบียบวาระนี ้

ผู้ถอืหุน้ได้สอบถามเพิม่เตมิ ดังนี ้

นายอนชิุต นิมิตการดี ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองสอบถามดงันี ้ 
    1. ในปี 2566 บริษัทตัง้เป้าหมายการเติบโตท่ีเท่าไหร ่
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2. การซือ้หนี ้ณ สิน้ปี 2565 เป็นไปตามเป้าท่ีตัง้ไวห้รือไม ่ในไตรมาส 4 นี ้บริษัทฯ 
ซือ้หนีเ้พ่ิมมาประมาณเท่าไหร ่(โดยแบ่งเป็น Secured / Unsecured อย่างละ
เท่าไหร)่ 

3. ในปี 2566 บริษัทตัง้เป้าหมายการเติบโต โดยใชเ้งินทนุส าหรบัการปลอ่ยสินเช่ือ
หรือ ซือ้หนีเ้ขา้พอรต์มากกวา่กนั และอย่างละประมาณเท่าไหร ่

4. แนว โนม้ cash collection ในไตรมาส 4 นีม้ีแนวโนม้เป็นอย่างไรบา้ง  
5. เรื่องท่ีดินพงังามีโอกาสที่ผูร้อ้งจะย่ืนอทุธรณห์รือไม่ 

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ ชีแ้จงดงันี ้
1. ในปี 2566 บริษัทตัง้เป้าเติบโต 25%  
2. ในไตรมาส 3/2565 บริษัทซือ้หนีไ้ดเ้พ่ิมประมาณ 2 พนักวา่ลา้นบาท ในสว่น
ไตรมาส 4 บริษัทก็สามารถซือ้หนีไ้ดต้ามเป้าหมาย โดยสรุปในปี  2565 บริษัท
ซือ้หนีไ้ดค้รบตามเป้าหมายท่ีตัง้ไวจ้  านวน 1 หมื่นกวา่ลา้นบาท โดยในสว่นของ
รายละเอียดบริษัทจะมีการรายงานตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2565  

3. ในปี 2566 บริษัทตัง้งบประมาณซือ้หนีไ้ว ้ ประมาณ 1,500 ลา้นบาท โดย
อาจจะเพ่ิมมากขึน้ ซึง่ตอ้งดดูว้ยวา่จะมีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิในการแปลงใบส าคญั
แสดงสิทธิ CHAYO-W2 มากนอ้ยแคไ่หน สว่นแผนการปลอ่ยสินเช่ือตัง้เป้า
ปลอ่ยสินเช่ือเพ่ิมไวท่ี้ประมาณ 1,000 ลา้น 

นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์ ชีแ้จงตอ่ดงันี ้
4. ในเดือนตลุาคม ส าหรบัหนีไ้มม่ีหลกัประกนับริษัทจดัเก็บไดป้ระมาณ 25 ลา้น
บาท ในสว่นของเดือนพฤศจิกายนก็จดัเก็บไดไ้มน่อ้ยกวา่กนั ซึง่คาดวา่ในเดือน
ธนัวาคมน่าจะไดเ้พ่ิมขึน้มากกวา่โดยน่าจะจดัเก็บไดป้ระมาณ 30 ลา้นบาท 
เน่ืองจากในไตรมาส 4 บริษัทไดห้นีพ้อรต์ใหมเ่ขา้มาเพ่ิมดว้ย 

5. เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม ท่ีผ่านมา ศาลมีค  าสั่งยกค ารอ้งคดัคา้นการขาย
ทอดตลาด โดยขัน้ตอนตอ่ไปนัน้ ผูร้อ้งมีสิทธิในการย่ืออทุธรณไ์ดภ้ายใน 30 วนั 
ซึง่ระหวา่งนีศ้าลหรือทางบริษัทก็จะประสานงานไปยงัเจา้พนกังานบงัคบัคดี
เพ่ือจะเรียกใหผู้ท่ี้ประมลูซือ้ไดม้าช าระเงินตามเวลาท่ีก าหนด แตก่ารอทุธรณ์
นัน้ก็ขึน้อยู่กบัทางผูร้อ้งวา่จะย่ืนอทุธรณืหรือไม ่ และศาลจะรบัค ารอ้งหรือไม ่
เน่ืองจากศาลไดม้ีการวิเคราะหพ์ยานหลกัฐานทัง้หมดแลว้ จงึสั่งยกค ารอ้งไป 
โดยในการอทุธรณน์ัน้จะตอ้งมีการดวูา่ผูร้อ้งมีพยานหลกัฐานอื่นเพ่ิมเติม
หรือไม ่ซึง่บริษัทคาดวา่ศาลไม่น่าจะรบัอทุธรณอ์ีก 
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นายฑีฆพนัธุ ์ เจริญพงษ ์ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองสอบถาม ดงันี ้
1. ในปีต่อๆ ไป ระยะ 3 ปี บริษัทจะซือ้หนีปี้ละเท่าไหร่และในระยะยาวมีโอกาส
เพ่ิมเป้ าซือ้หนีใ้หม้ลูหนีต้อ่ปีสงูขึน้หรือไมเ่ช่น 2 หมื่นลา้นตอ่ปีหรือ 3 หมื่นลา้น
ตอ่ปีตอ้งพิจารณาจากปัจจยัใดในการเพ่ิมเป้าหมายมลูหนีต้อ่ปี 

2. เรื่องท่ีดินพงังาในชัน้ศาลสิน้สุดแลว้หรือไม่ จะตอ้งด าเนินการอย่างไรต่อไป 
และรายไดจ้ะบนัทกึในไตรมาสใด 

3. ในปี 2566 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินพงังาท าใหบ้ริษัทมีก าไรสงูขึน้ จะ 
ท าอย่างไร ใหปี้ 2567 ท าก าไรเทียบเท่าหรือสงูกว่าระดบั ปี 2566 ได ้ หรือ
ผูบ้ริหาร มีการวางแผน หรือ มีกลยุทธอ์ย่างไร ส าหรบัก าไรใน ปี 2567 และปี
ตอ่ๆ ไป 

4. ในปี 2566 และ 2567 มีเป้าในการปลอ่ยกูเ้ท่าไหร ่เนน้กลุม่ไหนบา้ง  
นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ ชีแ้จงดงันี ้ 

1. ในปีตอ่ๆ ไปในระยะ 3 ปี เริ่มตัง้แตปี่ 2566 บริษัทจะหาเงินใหไ้ดอ้ย่างนอ้ย 
1,500 บาท ปี 2567 บริษัทคาดวา่จะมีเงินจากการขายทรพัยไ์ดม้ากขึน้ซึง่จะ
น าเงินสว่นนัน้มาซือ้หนีต้อ่ไป โดยมีเป้าหมายในการซือ้หนีใ้หไ้ด ้ 1 หมื่นลา้น
และหากมีการ JV รว่มกบัธนาคารจะเพ่ิมเป้าเป็น 2 หมื่นลา้น และเป้าหมายท่ี
เราวางไวท่ี้ 1 แสนลา้น จาก Outstanding รวมนัน้บริษัทจะท าใหไ้ด ้

นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์ ชีแ้จงตอ่ดงันี ้
2. กระบวนการตอ่ไปคือการที่ศาลหรือบริษัทจะสง่ค าพิพากษาไปยงัเจา้พนกังาน
บงัคบัคดี เพ่ือท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะเรียกใหผู้ซ้ือ้มาช าระเงิน คาดวา่น่าจะ
ภายในไตรมาส 1 หรือ 2 หากผูร้อ้งไมม่ีการอทุธรณต์อ่  

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ ชีแ้จงตอ่ดงันี ้ 
3. ในปี 2567 บริษัทไดว้างแผนในการท าผลประกอบการใหส้งูขึน้เทียบเท่าปี 

2566 แล้ว โดยในต้นปีบริษัทจะสรุปให้ทราบอีกครั้งว่าได้ซือ้หนี ้ทั้งท่ีมี
หลกัประกนัและไมม่ีหลกัประกนัเป็นจ านวนเท่าใด 

นายณฐพล  ทิพชชัวาลวงศ ์ ชีแ้จงตอ่ดงันี ้
4. ในปี 2566 และปี 2567 บริษัทยงัคงเนน้การปลอ่ยกูส้นิเช่ือท่ีมีหลกัประกนัอยู ่
โดยตัง้เป้าปลอ่ยสินเช่ือใหมใ่นปี 2566 ประมาณ 1,000 ลา้นบาท และในปี 
2567 ประมาณ 1,300 ลา้นบาท ซึง่เป้าหมายอาจมีการเพ่ิมเติมหากบริษัท 
ชโย แคปปิตอล จ ากดั สามารถเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้ภายในปี 2566 หรือ 
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2567 ซึง่เงินท่ีไดเ้พ่ิมจากการขายหุน้ IPO ก็จะน ามาปลอ่ยสินเช่ือเพ่ิม โดย
ปัจจบุนับริษัทไดม้ีการวางแผนเขา้ตลาดฯ ในปี 2566 - 2567 

น.ส. สวุรรณี เชียรสริิไกรวฒิุ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองสอบถามวา่ ตน้ทนุในการซือ้หนีเ้พ่ิมขึน้เทียบตน้ปี 
2565 มากขึน้เท่าไหร ่

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ ชีแ้จงวา่ตน้ทนุในการซือ้หนีใ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 3 บรษัิทมีตน้ทนุการซือ้หนี ้
ท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากมีการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ ท าใหบ้ริษัทไดห้นีน้อ้ยลงเพราะบริษัทไม่
กลา้ใสร่าคาท่ีสงูมาก แตใ่นไตรมาส 4 บริษัทสามารถซือ้ไดต้ามราคาท่ีตัง้เป้าไว ้
โดยจะรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 

นายฑีฆพนัธุ ์ เจริญพงษ ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองไดแ้นะน าว่า ใหผู้ถื้อหุน้ของชโย ไดซ้ือ้หุน้ IPO ของ 
บริษัท ชโย แคปปิตอล จ ากดั ดว้ย 

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ และจะน าข้อเสนอแนะนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

นายฑีฆพนัธุ ์ เจริญพงษ ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า ผูบ้ริหารมีความกงัวลในเรื่องใดบา้งใน
การบริหารธุรกิจนี ้

นายกิตติ  ตัง้ศรีวงศ ์ ชี ้แจงว่า บริษัทมีความกังวลในเรื่องอัตราดอกเบี ้ยท่ีเพ่ิมสูงขึน้ ซึ่งบริษัทได้
พิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงแลว้อยู่ในระดบัท่ีบริษัทสามารถจัดการควบคุม
ความเสี่ยงไดด้ีพอสมควร อีกทัง้ท่ีบริษัทเคยแจง้ในสื่อต่างๆ ว่าภายใน 3 ปี บริษัท
จะโตขึ ้น 100% คิดว่าบริษัทน่าจะท าได้ ซึ่งบริษัทพยายามให้เป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ 

นายสขุสนัต ์ ยศะสินธุ ์ ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ ในแตล่ะปีบริษัทไดเ้ปิดเผยตอ่สื่อตา่งๆ วา่จะเติบโตขึน้ปีละ 25% 
ดงันัน้ การท่ีบอกว่าจะภายใน 3 ปี จะโตขึน้ 100% นัน้เป็นความคาดหวังของ
ผูบ้ริหารของบริษัทท่ีอยากจะท าใหด้ีขึน้กว่าท่ีเปิดเผยไป และผูบ้ริหารทุกคนจะ
พยายามท าใหด้ีขึน้ตอ่ไป 
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

เม่ือไมม่ีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีคา่มารว่มประชมุ
ในวนันี ้และขอขอบคณุในความรว่มมือและการใหค้วามสนบัสนนุของทกุ ๆ ท่าน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน าขอ้เสนอแนะของ
ทกุท่านไปปรบัปรุงการบรหิารใหด้ีย่ิงขึน้ตอ่ไป  

ปิดประชมุเวลา 11.24 น.        

  
 
 
                            (นายวฒิุศกัดิ ์ลาภเจริญทรพัย)์ 
               ประธานท่ีประชมุ 

 
 
 
 
             (นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ)์ 
                เลขานกุารบริษัท 


