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เลขที่ CGC010/2561  

วนัท่ี 12 เมษายน 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนารายงานประชมุสามญัวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2561 
2. รายงานประจ าปี ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี สิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก

ต าแหนง่ตามวาระ  
4. รายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารและหลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียน และออก

เสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
5. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
6. รายนาม และประวตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
7. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 
มีนาคม 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัจนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมวีนสั (Venus) ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่
กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ได้จัดขึน้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2561 โดยบริษัทได้มีการจดัท ารายงานการประชมุและได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วมาพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ที่ประชมุ
เมื่อวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561 ดงักลา่ว 
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การลงมต ิ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงส าคญัซึง่เกิดขึน้
ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 และได้จัดสง่มาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมนีโ้ดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลง
ส าคญัที่เกิดขึน้ 

 
การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบจึงไมต้่องมีการลงมติ 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปี บัญชีสิน้สุด ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2560 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปี 
สิน้สดุ ณ รอบปี บญัชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้  
ถือหุ้นอนมุตัิ 
 
บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี ซึ่งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจ าปี ของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลง
นามจากนายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5539 ผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจ าปี ของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีแล้วและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสามารถ สรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้
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ข้อมูลงบการเงนิเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท 
         หน่วย:  ล้านบาท 

รายการ 2558 2559 2560 
รายได้จากการด าเนินงาน  141.23 197.14 205.98 
ต้นทนุการให้บริการ 38.27 61.60 73.24 
ก าไรขัน้ต้น 102.96 135.54 132.74 
ก าไรสทุธิ 68.94 70.89 58.24 
สนิทรัพย์รวม 295.44 307.42 415.48 
รวมหนีส้นิ 90.78 31.90 82.26 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 204.66 275.52 333.22 

 
รายการ 2558 2559 2560 

อตัราก าไรขัน้ต้น 72.90% 68.75% 64.44% 
อตัราก าไรสทุธิ 47.78% 35.83% 28.27% 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.44 0.12 0.25 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 26.16% 23.52% 16.11% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 34.32% 29.53% 19.13% 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (EPS) 0.1786 0.1688 0.1387 

 
การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2560 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจดัสรรทนุส ารอง
ตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ เง่ือนไข และข้อจ ากดัตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญากู้ยืมเงินหรือสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลด าเนินงาน และปัจจยัอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกบับริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เป็นครัง้คราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุม่บริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้
เงินทนุและเงินทนุหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักล่าวจะไม่เกิน
ก าไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ในปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 5,706,230 และมี 
บริษัทมีก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรตามงบเฉพาะกิจการจ านวน 29,388,679 บาท  บาท บริษัทจึงสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 54 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 
สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้า
มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการ
จดัสรรก าไรสทุธิ และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
(ก) จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีในอตัราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 

285,162 บาท (ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 300,000 บาท)  
(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสด โดยคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นเงินจ านวน

ประมาณ 28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.27 ของก าไรสะสม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยให้จ่ายจากก าไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และเงินปัน
ผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่
มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวัน ที่ 10 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) (ทัง้นีก้าร
ให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ก่อน) และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

 
การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 
และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 24 ก าหนดวา่ “ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการจะต้อง
ออกจากต าแหนง่อยา่งน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม
สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัท มหาชน จ ากดั การออกจากต าแหน่งของ
กรรมการตามวาระนัน้จะใช้วิธีจบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีต่อๆไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุ
เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวน
มากกว่าจ านวนที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักลา่วพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก 
ทัง้นีก้รรมการผู้ออกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลอืกเข้ารับต าแหนง่ใหมอ่ีกก็ได้” 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ 
(ถ้ามี) พร้อมหลักฐานแสดงตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

 

หน้า 5 ของ 9 
 

 
ปัจจบุนับริษัทมกีรรมการทัง้สิน้จ านวน 9 ทา่น ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการท่ีจะ
พ้นจากต าแหนง่จากการจบัสลากรวม 3 คน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ได้แก่ 
(1) นายชานนท์ โชติวจิิตร  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
(2) นายธีรณฎัฐ์ ตัง้สถาพรพงษ์  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
(3) นางรสพร สขุสมพร   กรรมการ 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ
บริษัท และเป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ ประเทศไทย รวมถึงประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง ส าหรับกรรมการอิสระนัน้ เป็น
ผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและ
หลกัเกณฑ์อื่นที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย 
จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้ (1) นายชานนท์ โชติวิจิตร (2) นายธีรณฎัฐ์ ตัง้สถาพรพงษ์ และ (3) 
นางรสพร สขุสมพร กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตอ่อีกวาระ
หนึ่ง ทัง้นีป้ระวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียซึ่งเป็น
กรรมการท่ีถึงคราวที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นวา่ การคดัเลอืกกรรมการได้ผา่นการ
พิจารณาและกลัน่กรองของคณะกรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว ซึ่งได้พิจารณา
คณุสมบตัิที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัท อย่างครบถ้วนแล้ว ส าหรับกรรมการอิสระนัน้ 
ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัทและหลกัเกณฑ์อื่นที่เก่ียวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้
กรรมการดงัมีรายช่ือตอ่ไปนีท้ีพ้่นจากต าแหนง่กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ 
(1) นายชานนท์ โชติวจิิตร  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
(2) นายธีรณฎัฐ์ ตัง้สถาพรพงษ์  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
(3) นางรสพร สขุสมพร   กรรมการ 
 
การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ทัง้นี ้เพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ใน
การเลือกตัง้กรรมการในครัง้นี ้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการ



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ 
(ถ้ามี) พร้อมหลักฐานแสดงตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

 

หน้า 6 ของ 9 
 

แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสยีงเป็นรายบคุคล  

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่นๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนซึง่
ได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั การปฏิบตัิงานท่ีผ่าน
มา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตวัทาง
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ ผลประกอบการของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ในรูปแบบเบีย้ประชุมและผลตอบแทน
อื่นๆ ซึง่รวมถึงโบนสัรวมแล้วไมเ่กิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 
ค่าตอบแทน 

ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 
จ านวนค่าตอบแทน 
กรรมการ (บาท) 

จ านวนค่าตอบแทน 
กรรมการ (บาท) 

คา่ตอบแทนทีจ่่ายเป็นเงิน (บาท) ไมเ่กิน 1,500,000   ไมเ่กิน 1,250,000  
 

   รายละเอียดค่าเบีย้ประชุมกรรมการมีดังนี ้
 

 
 
การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้ 

หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นกรรมการบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้ ถือหุ้นซึง่ มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระนี ้

คณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานกรรมการ
กรรมการ/กรรมการ

อิสระ

กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท 5,000 3,000 -

คณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 3,000 -

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 5,000 3,000 -

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 3,000 2,000 -

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3,000 2,000 -

คณะกรรมการบริหาร 3,000 2,000 -



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ 
(ถ้ามี) พร้อมหลักฐานแสดงตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 59 และ 62 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัท โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอาจ
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีผู้ ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ ทัง้นี  ้บริษัทต้องจัดให้มีการ
หมุนเวียนผู้ สอบบัญชีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ /หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) 
เป็นผู้สอบบญัชีเนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดบัที่น่าพอใจมาโดยตลอด 
รวมทัง้ PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5339 หรือ นายชาญชยั ชยัประสิทธิผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 หรือ 
นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,500,000 บาท  
โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีดงันี ้ 
รายละเอียดค่าสอบบัญชี 

 ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 
คา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย (รวม 3 บริษัท) 

ไมเ่กิน 4,500,000 ไมเ่กิน 4,200,000 

 
ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไมม่ีความสมัพนัธ์และไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
อนึง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บริหารสนิทรัพย์ ชโย จ ากดั และบริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ากดั 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้แต่งตัง้ นายบญุเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ นายชาญชยั ชัยประสิทธิผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 หรือ นาย
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ไพบูล ตนักูล ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ และเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็น
จ านวนเงินไมเ่กิน 4,500,000 บาท 
 
การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 10 
เมษายน 2561 (Record Date) บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนั
จนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุ สามญั ผู้ ถือหุ้น ได้ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
  

ในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้ บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค. ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 หรือทา่นผู้ ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลด (Download) 
หนงัสือมอบฉันทะดงั กล่าวข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.chayo555.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่
ระบุไว้เท่านัน้ นอกจากนัน้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้น ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหนึง่เข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้ โดยข้อมลูของกรรมการอิสระและคณุสมบตัิ 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งแนบมากับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ทัง้นีข้อความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัที่ 25 เมษายน 2561 โดยสง่มาที่ฝ่ายเลขานกุารบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)เลขที่ 44/499-
504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวนั 
เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

             (นายสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์) 
   กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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