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เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220 
No. 44/499-504 Phahonyothin Road, Anusawari Sub-district, 
Bang Khen District, Bangkok Metropolis, 10220 

 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 

  

เลขที่ 028/2562 

วันที่ 12 เมษายน 2562 

เรื่อง   ขอเชญิประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน    ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    1. ส าเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 
   2. รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
   3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระและประวัติกรรมการใหม่ที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 1 ต าแหน่ง 
   4.  รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
   5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
   6. รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
   7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
   8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 
   9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 2/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มี

มติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัชวิภา ชั้น 2 โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมรีะเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ 
ได้มีการจัดท ารายงานการประชุมและได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังที่ 1/2562 ได้มีการบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้
เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ดังกล่าว 
 
การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 3  พิจารณารับทราบผลการด าเนนิการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดส่งรายงานประจ าปีพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2561 ซ่ึงมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ทีไ่ด้ก าหนดไว้ในพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2561 และการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่
เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

 
การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนมาตรา 112 ซ่ึงก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท างบ
การเงิน ณ วันส้ินสุดของรอบบัญชีบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ี บริษัทได้จัดท างบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว 
 
ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปีซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของ
บริษัทฯ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดท าตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดสรุปสาระส าคัญ ดังต่อไปน้ี 
 
ข้อมูลงบการเงนิเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท 
         หน่วย:  ล้านบาท 

รายการ 2559 2560 2561 
รายได้จากการด าเนินงาน  197.14 205.98 255.64 
ต้นทุนการให้บริการ 61.60 73.24 91.70 
ก าไรขั้นต้น 135.54 132.74 163.94 
ก าไรสุทธ ิ 70.89 58.24 85.43 
สินทรัพย์รวม 307.42 415.48 828.82 
รวมหน้ีสิน 31.90 82.26 65.56 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 275.52 333.22 763.26 

 
หน่วย:  ร้อยละ 

รายการ 2559 2560 2561 
อัตราก าไรขั้นต้น 68.75% 64.44% 64.13% 
อัตราก าไรสทุธ ิ 35.83% 28.27% 32.29% 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 0.12 0.25 0.09 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 23.52% 16.11% 13.73% 
อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น 29.53% 19.13% 15.58% 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) 0.1688 0.1387 0.153 

 
การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.
บริษัทมหาชน มาตรา 115 และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ซ่ึงก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดสรร
ก าไรและจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 
 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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ทั้งน้ี อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ  
บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติมโตทางธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งน้ี 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 49,558,864 บาท บริษัทฯ จึงสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ 

  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันโดยพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี ในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวนรวมทั้งสิ้น 4,428,782.27 บาท (สี่ล้านสี่แสน
สองหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทย่ีสิบเจ็ดสตางค์) และพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 
0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทในวันที่ 8 มิถุนายน 
2561 จึงเหลือเงินปันผลเพื่อจัดสรรส าหรับปี 2561 ในคร้ังน้ีเป็นจ านวน 0.04 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสมของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ทั้งน้ี บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายส าหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลใน
อัตราตามที่กฎหมายก าหนด) โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2562 
(Record Date) ทั้งน้ี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นก่อน และก าหนดจ่ายเงินปันผลในให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
  
การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุัติการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ก าหนดว่า “ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การออกจากต าแหน่ง
ของกรรมการตามวาระน้ันจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งในคราวน้ัน ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งน้ี กรรมการผู้ที่ออกตามวาระน้ันๆ อาจถูกเลือก
เข้ารับต าแหน่งใหม่อีกก็ได้” 
 
ส าหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน 
ดังน้ี 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

 

หน้า 5 ของ 8 
 

 
 1. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ ์  กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 2. นายเสกสรรข์ รังสิยานนท์ กรรมการ 
 3. นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  โดยมี
รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซ่ึงเป็นกรรมการที่ถึง
คราวที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่าการคัดเลือกกรรมการได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ แล้ว ซ่ึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ คว ามรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ดังมีรายชื่อต่อไปน้ีซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
ต่ออีกวาระหน่ึง 
 
1. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ ์  กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 2. นายเสกสรรข์ รังสิยานนท์ กรรมการ 
 3. นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ 

 
 
การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ี 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งคณะกรรมการคร้ังน้ี บริษัทฯ เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาลงเสียงเป็นรายบุคคล 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุัติการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2562 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ก าหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึง
พิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

 

หน้า 6 ของ 8 
 

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ในรูปแบบของเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงโบนัสแล้วเป็นเงินไม่
เกิน 1,750,000 บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ต่อป ีโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 
จ านวนค่าตอบแทน 
กรรมการ (บาท) 

จ านวนค่าตอบแทน 
กรรมการ (บาท) 

ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงิน (บาท) ไม่เกิน 1,750,000 ไม่เกิน 1,500,000 
 
 
รายละเอียดค่าเบีย้ประชุมกรรมการ มีดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ ค่าเบีย้ประชุม (ต่อครั้ง) 
ประธานกรรมการ 25,000 บาท 
กรรมการบริษัทฯ 12,500 บาท 

 
คณะกรรมการชดุยอ่ย ค่าเบีย้ประชุม (ต่อครั้ง) 

ประธานกรรมการชุดย่อย 12,500 บาท 
กรรมการ 10,000 บาท 

 
การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุม 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 

2562 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 
และข้อ 62 ซ่ึงก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ถือออกไปน้ันเลือกกลับเข้ าด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 
ทั้งน้ี บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากั ด (PwC) เป็น
ผู้สอบบัญชี เน่ืองจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มี
เครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือนายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็น



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

 

หน้า 7 ของ 8 
 

ต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
แทนได้ โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาท) โดยมีรายละเอียด
ค่าสอบบัญชี ดังน้ี 
 
รายละเอียดค่าสอบบัญชี 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย (รวม 4 บริษัท) 

ไม่เกิน 3,600,000 บาท ไม่เกิน 4,500,000 บาท 

   
ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธแ์ละไม่มีสว่นได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแตอ่ยา่งใด 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3760 หรือนายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4298 ในนาม
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส จ ากัด แทนได้ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 
2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาท) 
 
การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพ่ิมเติมจ านวน 1 ท่านและการเปล่ียนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
พิจารณาให้มีการแต่งตั้งนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมจ านวน 1 ท่าน โดยในปัจจุบัน
บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ทั้งน้ี เน่ืองจากการบริษัทฯ มีการขยายตัวและมีแผนการที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตจึงเสนอ
การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ทั้งน้ี นาย
กิตติ ตั้งศรีวงศ์ เป็นบุคคลซ่ึงมีความรู้แล้วความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี  (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติ
โดยสังเขปของนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์) 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นประโยชน์และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัทฯ จึงมีมติให้ เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเสนอให้แก้ไขชื่อกรรมการผู้



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

 

หน้า 8 ของ 8 
 

มีอ านาจผูกพันบริษัทฯ เป็นดังน้ี “นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนนท์ นาย
กิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการสองในสี่คนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท” 
 
การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 
ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 

(Record Date) บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562  โดย
บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันประชุม เป็นต้นไป 

 
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้ง บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมคร้ังน้ี โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข.
และแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.chayo555.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหน่ึงตามที่ระบุไว้เท่าน้ัน ทั้งน้ีขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมกับหลักฐานประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562  โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 
44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  

 
นอกจากน้ี เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คน

ใดคนหน่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระและคุณสมบัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซ่ึง
แนบมากับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

 
ขอแสดงความนับถอื 

 
 

             (นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์) 
   กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นสามารถดูค าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้ง แต่วันที่ 19 
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วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 44/499-504 ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือทางอีเมล์ nattawat@chayo555.com  
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