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เลขที่ CGC027/2563 

วนัท่ี 7 เมษายน 2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 
 2. รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน 
 3. สรุปสาระส าคญัของการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) 

 4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
 5. ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 6. รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารและหลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 7. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)  
และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุบางประเทศที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น) 

 8. รายนาม และประวตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
 9. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 10. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 
 11. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 
ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) ซึ่งตัง้อยู่ที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 
ดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เป็นวาระเพื่อให้ประธานกลา่วโดยอิสระในสารประโยชน์ตา่ง ๆ ที่ผู้ ถือหุ้นควรทราบ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อการรับทราบ 

กำรลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
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วำระที่ 2 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 ได้จัดขึน้เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 1  

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม และไม่ปรากฏว่า 
มีผู้ ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เก่ียวข้องทกัท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 ดงักลา่ว 

กำรลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 3  พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชน”) ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจ าปีพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีให้กับผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปี  ซึ่งแสดงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงส าคญัที่เกิดขึน้ในปี 2562 โดยมีข้อมลูถกูต้องครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน  
ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2  

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

กำรลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงนิของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้อง
จดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีบริษัทฯ (สิน้สดุในวนัที่ 31 ธันวาคมของทกุปี) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัท างบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีของ
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คณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2  ซึ่งมีรายละเอียดสรุป
สาระส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อมูลงบกำรเงนิเปรียบเทียบ (บำงส่วน) ของบริษัทฯ                     
หน่วย:  ล้ำนบำท 

รำยกำร 2559 2560 2561 2562 
รายได้จากการด าเนินงาน  197.14 205.98 255.64 295.02 
ต้นทนุการให้บริการ 61.60 73.24 91.70 105.02 
ก าไรขัน้ต้น 135.54 132.74 163.94 190.00 
ก าไรสทุธิ 70.89 58.24 85.43 111.05 
สนิทรัพย์รวม 307.42 415.48 828.82 1824.82 
รวมหนีส้นิ 31.90 82.26 65.56 822.87 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 275.52 333.22 763.26 1,001.95 

หน่วย:  ร้อยละ 

รำยกำร 2559 2560 2561 2562 
อตัราก าไรขัน้ต้น 68.75% 64.44% 64.13% 64.40% 
อตัราก าไรสทุธิ 35.83% 28.27% 32.29% 37.64% 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.12 0.25 0.09 0.82 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 23.52% 16.11% 17.57% 10.55% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 29.53% 19.13% 15.80% 12.84% 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (EPS) 0.1688 0.1387 0.153 0.1797 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว มีความเห็นวา่งบการเงินดงักลา่วได้จดัท า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  
ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

กำรลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผล  

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
54 ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเทา่กบั 7,262,746 
บาท ซึง่ยงัคงน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 27,467,082 บาท จึงเห็นควรเสนอตอ่ที่
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2562 จ านวน 1,373,354 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ซึง่จะท าให้ทนุส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 8,636,100 บาท  

นอกจากนี ้ตามมาตรา 115 แหง่พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 53 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผล 
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน 
ปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจัดสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เง่ือนไข และข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ ยืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บริษัท อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติมโตทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้าน อื่น ๆ  
ที่เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไมเ่กินก าไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยงัไมจ่ดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 จ านวน 34,986,182 บาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

(ก) จ่ายปันผลส าหรับผลด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2562 จากก าไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 20,999,999 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 
0.0333333 บาทตอ่หุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจดัสรรหุ้นปันผลดงักลา่ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนใน
อตัรา 0.0333333 บาทตอ่หุ้น ส าหรับเศษหุ้นดงักลา่ว 
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(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 2,333,331 บาท (เพื่อรองรับ
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ในอตัราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แหง่ประมวลรัษฎากร ให้กบัผู้ รับปันผล)  

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.037037 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 23,333,330 บาท หรือ เท่ากบัร้อยละ 84.95 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2562 โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัที่ 14 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 

อย่ำงไรก็ตำม สิทธิในกำรรับปันผลดังกล่ำวข้ำงต้นยังมีควำมไม่แน่นอน จนกว่ำจะได้รับอนุมัติจำกที่
ประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นหุ้นและเงินสด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
2/2562 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น  
(จ่ายจริงจ านวน 29,999,971 หุ้น) คิดเทียบเป็นมลูค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผล
เป็นเงินสดในอตัรา 0.0027778 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทัง้สิน้ในอตัรา 0.0277778 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้
หากรวมการจ่ายปันผลที่เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในครัง้นี ้รวมกบัการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ  
ได้จ่ายไปแล้วตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 จะคิดเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นทัง้สิน้จ านวนไม่เกิน 
71,999,998 หุ้น (คิดเป็นมลูค่า 35,999,999 บาท) และจ่ายปันผลเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 4,000,011 บาท [รวม
มลูค่าการจ่ายปันผลทัง้สิน้ 40,000,010 บาท คิดเป็นร้อยละ 145.63 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กลา่วมาแล้วข้างต้น 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงนิปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เป็นดังนี ้

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562 เป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ในอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  
เป็นจ านวน 1,373,354 บาท  

(ข) จ่ายปันผลส าหรับผลด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2562 จากก าไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

วนัที่ วนัปิด วนัก ำหนด วนัที่ เงนิปนัผล

ขึน้เครือ่งหมำย สมดุทะเบยีน รำยชือ่ผูถ้อืหุน้ จำ่ยเงนิปนัผล (ตอ่หุน้)

15/11/2019 - 18/11/2019 3/12/2019 หุน้ปันผล 20:01 หุน้ ปันผลจากก าไรสะสม

15/11/2019 - 18/11/2019 3/12/2019 เงนิปันผล 0.0027778 บาท ปันผลจากก าไรสะสม

9/4/2019 - 10/4/2019 10/5/2019 เงนิปันผล 0.04 บาท ปันผลจากก าไรสะสม

24/5/2018 - 25/5/2018 8/6/2018 เงนิปันผล 0.06 บาท 01/01/18-31/03/18 ปันผลจากก าไรสทุธแิละก าไรสะสม

9/4/2018 - 10/4/2018 10/5/2018 เงนิปันผล 0.05 บาท 01/01/17-31/12/17 ปันผลจากก าไรสทุธิ

รอบผลประกอบกำร เงนิปนัผลจำกหนว่ยประเภท
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0.50 บาท รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 20,999,999 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 
0.0333333 บาทตอ่หุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจดัสรรหุ้นปันผลดงักลา่ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน 
ในอตัรา 0.0333333 บาทตอ่หุ้น ส าหรับเศษหุ้นดงักลา่ว 

(ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 2,333,331 บาท (เพื่อรองรับ
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ในอตัราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แหง่ประมวลรัษฎากร ให้กบัผู้ รับปันผล)  

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ทัง้นี ้การให้สทิธิดงักลา่วของบริษัทฯ ยงัมีความไมแ่นน่อน เนื่องจาก
ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นก่อน 

กำรลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น (Rights Offering) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรับขยายกิจการและ/หรือมีเงินทุน
หมนุเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทนุในการซือ้หนีด้้อยคณุภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ชโย กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) ในจ านวนไมเ่กิน 209,999,990 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราจัดสรร 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (หากเกิดเศษจากการค านวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว  ให้ปัดเศษนัน้ทิง้)  
ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 มีอาย ุ2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยอตัราการใช้สิทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิ CHAYO-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ้น โดยเง่ือนไข
และรายละเอียดเก่ียวกับใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1)  
ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 3 

ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นที่ ได้ รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ได้ 
เมื่อถึงก าหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือได้รับผลตอบแทนจากใบส าคัญแสดงสิทธิภายหลัง 
การเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) (ทัง้นี ้ในการ
ออกใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 1,365 ล้านบาท หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุราย
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครบถ้วน) 
 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจ 
ในการ (ก) ก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (ข) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต  
ค าขอผ่อนผนั เอกสาร และหลกัฐานดงักลา่ว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 รวมถึงหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึน้จาก 
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (ค) มีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ในครัง้นี ้

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  CHAYO-W1 ในจ านวนไม่เกิน 
209,999,990 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า  
และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจในการ มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ตามรายละเอียดข้างต้น 

กำรลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 14.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 
315,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวน 314,999,985.50 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 29 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล สบืเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ และ 
(2) ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 
ดงักลา่ว อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ก าหนดว่า บริษัทมหาชนจ ากดัจะเพิ่มทุนจากจ านวน 
ที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ่มขึน้ และจะกระท าได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหนา่ยและได้รับช าระเงิน
คา่หุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแตหุ่้นที่เหลอืนัน้เป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 

เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้ นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 29 หุ้ น มูลค่าหุ้ นที่ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท  
ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 
2562 ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 14.50 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 315,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 314,999,985.50 บาท โดยการตัดหุ้ น 
จดทะเบียนที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัทฯ จ านวน 29 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาททิง้ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 14.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
315,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 314,999,985.50 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย 
ของบริษัทฯ จ านวน 29 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

กำรลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุน 
จดทะเบียน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระ
ที่ 7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 
จ านวน 

 314,999,985.50 บาท (สามร้อยสิบส่ีล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยแปดสิบห้า
บาทห้าสิบสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 629,999,971 หุ้น (หกร้อยย่ีสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
เอ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ             0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามญั 629,999,971 หุ้น (หกร้อยย่ีสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ

เอ็ดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ   -            หุ้น (         -  )” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น 

กำรลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 125,999,994.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จ ำนวน 314,999,985.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวน 440,999,979.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ 
เพิ่มทุนจ ำนวน 251,999,988 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล สบืเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ และ 
(2) ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 125,999,994.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม จ านวน 314,999,985.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
จ านวน 251,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ 1) รองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 
41,999,998 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ 2) รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 
จ านวนไม่เกิน 209,999,990 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน 
การเพิ่มทนุ (F 53-4) ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 4  

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท  

(ก) เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 

เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรับขยายกิจการและ/หรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต  
ซึง่รวมถึงการลงทนุในการซือ้หนีด้้อยคณุภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความประสงค์
ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  
CHAYO-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นจะเป็นแนวทางหนึง่ในการระดมทนุที่อาจช่วยลดภาระทางการเงิน
ของบริษัทฯ ในการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินในอนาคตได้ 

(ข) ควำมเป็นไปได้ของแผนกำรใช้เงนิที่ได้จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 

หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัครบถ้วน บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 1,365 ล้านบาท  
จะท าให้บริษัทฯ มีเงินส าหรับการขยายธุรกิจโดยการซือ้หนีด้้อยคณุภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติม และ/หรือเป็นเงินทนุ
หมนุเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึง่จะสง่ผลให้การด าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อยา่งตอ่เนื่อง 

(ค) ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 
การเพิ่มทนุและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผลและเหมาะสม เนื่องจาก 
จะเป็นการเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนในอนาคตและ/หรือลดการกู้ยืมเงินเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตได้ รวมทัง้ช่วยให้ฐานะ 
ทางการเงินของบริษัทฯ มัน่คงแข็งแรงยิ่งขึน้ 
 

(ง) ผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะชว่ยเพิม่กระแสเงินสดและสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ท าให้ 
บริษัทฯ มีเงินทนุส ารองที่สามารถน าไปใช้ในการส าหรับขยายกิจการ และ/หรือมีเงินทนุหมนุเวยีนเพิ่มขึน้ ในอนาคต
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ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ทัง้ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และสร้างโอกาสในการจ่ายเงินปันผลให้กบั 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้จะชว่ยสร้างมลูคา่เพิม่ให้กบัหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 125,999,994.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 314,999,985.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
จ านวน 440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 251,999,988 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ดงัรายละเอียดข้างต้น  

กำรลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 

หมายเหตุ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการเพ่ิมทุน และการไม่ปฏิบติัหน้าที่ดงักล่าว
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการ 
คนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได ้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนและหากการไม่ปฏิบติัหนา้ที่
นัน้ เป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบคุคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีมี่การแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 

วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระ
ที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 
จ านวน 

 440,999,979.50 บาท (ส่ีร้อยส่ีสิบล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
บาทห้าสิบสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น   881,999,959 หุ้น (แปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยห้า
สิบเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ             0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามญั 881,999,959 หุ้น (แปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยห้า

สิบเก้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ   -            หุ้น (         -  )” 
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ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ  

กำรลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง 
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 

125,999,994.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 314,999,985.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 

440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 251,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9  ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ

จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  จ านวนไม่เกิน 251,999,988 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(11.1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตรา 15 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้ นปันผล รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 
20,999,999 บาท หรือคิดเทียบเป็นมลูค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจดัสรรหุ้นปันผลดงักลา่ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 
0.0333333 บาทตอ่หุ้น ส าหรับเศษหุ้นดงักลา่ว 

(11.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 209,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ซึ่งออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่น 
การถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราจดัสรร 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
CHAYO-W1 หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรแล้ว ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ โดยอตัราการใช้สิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 6.50 บาท 
ต่อหุ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ที่มีรายช่ือในวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (Record 
Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และก าหนดออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในวันที่ 28 
พฤษภาคม 2563 
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นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจใน
การด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

(2) การเข้าเจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน  
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง และการน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น และสมควรเก่ียวกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 4 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 251,999,988 หุ้ น  
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท และรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ซึง่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) ในจ านวนไมเ่กิน 209,999,990 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ดงัรายละเอียดข้างต้น 

กำรลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วำระที่ 12 พิจำรณำอนุมตัิกำรเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24 ก าหนดว่า  
“ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากดั การออกจากต าแหนง่ของกรรมการตามวาระนัน้จะใช้วิธีจบัสลากว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่
อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหน่งนานเท่า ๆ กนั 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักลา่วพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจบัสลาก 
ทัง้นี ้กรรมการผู้ที่ออกตามวาระนัน้ ๆ อาจถกูเลอืกเข้ารับต าแหนง่ใหมอ่ีกก็ได้” 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

(1) นายวฒุิศกัดิ์   ลาภเจริญทรัพย์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
(2) นายวิทยา   อินาลา   กรรมการ 
(3) พลอากาศเอกอานนท์   จารยะพนัธุ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
(4) นายชานนท์   โชติวิจิตร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 

เพื่อสง่เสริมการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้ ในช่วงระหว่างวนัที่ 30 มกราคม 
2563 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2563 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทฯ ในครัง้นี ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่า
กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง และกรรมการอิสระทัง้ 3 ทา่น สามารถให้ความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สมควรได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการอีก
วาระหนึง่ โดยข้อมลูของกรรมการท่ีได้รับเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 5 และรายนามและประวตัิกรรมการอิสระที่
บริษัทฯ เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 8 ตามล าดบั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท (ซึง่ไมร่วมถึงกรรมการทีม่ีสว่นได้เสยี) พิจารณา
แล้วเห็นว่าการคดัเลือกกรรมการได้ผ่านการพิจารณาและกลัน่กรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว จึงเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหนง่ตามวาระ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 

 (1) นายวฒุิศกัดิ์   ลาภเจริญทรัพย์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
(2) นายวิทยา   อินาลา   กรรมการ 
(3) พลอากาศเอกอานนท์   จารยะพนัธุ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
(4) นายชานนท์   โชติวิจิตร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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กำรลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

หมายเหตุ ทัง้นี ้เพือ่ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตัง้คณะกรรมการครั้งนี ้
บริษัทฯ จะเสนอใหที้ป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล 

วำระที่ 13 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 ก าหนดให้
กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการตา่ง ๆ กลา่วคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท
ความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาด
ใกล้เคียงกบับริษัทฯ ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาถงึการขยายตวัทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2563 ในรูปแบบของเบีย้ประชุมและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนสัแล้วเป็นเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท ต่อปี  
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

ค่ำตอบแทน ปี 2562 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 
จ ำนวนค่ำตอบแทน 

กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 
(บำท) 

จ ำนวนค่ำตอบแทน 
กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 

(บำท) 
คา่ตอบแทนรวม ไมเ่กิน 1,750,000 ไมเ่กิน 1,750,000 

 

รำยละเอียดค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำร มีดังนี ้

คณะกรรมกำรบริษัท ค่ำเบีย้ประชุม (ต่อครัง้) 
ประธานกรรมการ 25,000 บาท 
กรรมการบริษัท 12,500 บาท 

 
คณะกรรมกำรชุดย่อย ค่ำเบีย้ประชุม (ต่อครัง้) 
ประธานกรรมการชดุยอ่ย 12,500 บาท 

กรรมการ 10,000 บาท 

หมายเหต ุ กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับ
 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น  
กำรลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วำระที่ 14 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ประจ ำปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคบัของบริษัทฯ  
ข้อ 59 และข้อ 62 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทฯ และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบญัชีผู้ซึ่งออกไปนัน้ ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอาจพิจารณาเลือกกลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามหลกัเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัท
มหาชน และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (“PwC”) และมีความเห็นว่า ผู้สอบบญัชี จาก PwC  
มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจาก PwC มีผลการ
ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบบญัชีอยู่ในระดบัที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทัง้ PwC มีเครือข่ายครอบคลมุในหลาย
ประเทศ และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก 
PwC เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงาน
ได้ให้ PwC จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ PwC แทนได้ 

(1) นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5339  
เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 รอบปีบญัชี หรือ  

(2) นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760  
ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ  

(3) นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298  
ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ   

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร 
กรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2563 ของ PwC แล้ว  
มีความเห็นวา่คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีที่เสนอมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,800,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก
รอบระยะเวลาบญัชีที่ผา่นมาจ านวน 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีดงันี ้

รำยละเอียดค่ำสอบบัญชี 

ค่ำสอบบัญช ี ปี 2562 (จ่ำยจริง) ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 
คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ และ 
บริษัทยอ่ย (รวม 4 บริษัท) 

3,500,000 บาท ไมเ่กิน 3,800,000 บาท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก PwC เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 
ไมเ่กิน 3,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

กำรลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วำระที่ 15 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำม)ี 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพธุที่ 25 มีนาคม 
2563 (Record Date) บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพธุที่ 29 เมษายน 
2563 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ของวนัประชุม เป็นต้นไป และขอ
ความร่วมมือจากทา่นผู้ ถือหุ้นให้ด าเนินการตามแนวปฏิบตัิส าหรับผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เนื่องด้วย
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม ่2019 (COVID-19) โดยทา่นสามารถแตง่ตัง้บคุคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ 
ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค. ปรากฏตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) แบบ ข. (แบบ
ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)  และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุนบางประเทศที่แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 หรือท่านผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือ 
มอบฉนัทะดงักลา่วข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.chayo555.com โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบไุว้เท่านัน้ ทัง้นี  ้
ขอความร่วมมือจากทา่นได้โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมกบัหลกัฐานประกอบมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 โดยสง่มา
ที่ฝ่ายเลขานกุารบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
10220  
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ทัง้นี ้ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะมีรายละเอียดปรากฏตามรายนาม และประวตัิกรรมการอิสระ
ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 8  

ทัง้นี ้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษารายละเอียดเก่ียวกับเอกสารและหลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อ
ลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 6  โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 9  

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 
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