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

  
 

แนวปฏิบตัิส ำหรับผู้ถอืหุน้ในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2564 
เน่ืองด้วยกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ที่ยงัคงตอ้งติดตามและเฝ้าระวงั บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) มีความหว่งใยในสขุภาพของผูถื้อหุน้ทกุทา่น จึงไดจ้ดัท าแนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกนัการติดต่อของไวรสั COVID-19 ส าหรบั

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งสอดคลอ้งกับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ แนวปฏิบตัิของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) และส านกังาน ก.ล.ต. ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ที่มีความเสี่ยง ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ที่มีประวตัิการเดินทางไปยงั/มาจากต่างประเทศ หรือติดต่อใกลชิ้ดกบับคุคลที่มีประวตัิ
การเดินทางไปยงั/มาจากต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัประชุม หรือมีไขห้รืออาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ ควร
มอบฉนัทะใหแ้ก่บคุคลอื่นหรอืกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีปฏิบตัิที่ก าหนด
ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ 

2. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจัดเตรียมหนา้กากอนามัยส าหรบัตนเองและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
ที่เขา้รว่มประชมุ 

3. บริษัทฯ จะจดัตัง้จุดคดักรองบริเวณหนา้หอ้งประชุม ในกรณีที่พบผูท้ี่มีไขต้ัง้แต่  37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิมิใหบุ้คคลดังกล่าวเขา้ไปในหอ้งประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ   
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการที่ไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ทัง้นี ้  เพื่อความปลอดภยัและ
สขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น 

4. บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล์า้งมือตามจุดต่าง ๆ ใหท้ั่วถึง และโรงแรมไดม้ีมาตรการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้ในบริเวณ 
ที่จดังาน และท าความสะอาดจดุสมัผสัตา่ง ๆ เป็นประจ า   
 

 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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เลขที่ CGC 116/2564 

วนัท่ี 5 เมษายน 2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรียน   ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 
 2. รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษัิทพรอ้มงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) และแบบฟอรม์ลงทะเบียน 
 3. สรุปสาระส าคญัของการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที่ 2 (CHAYO-W2) 
 4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
 5. ประวตัิโดยสงัเขปของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 6. รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารและหลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจน) และ
แบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุบางประเทศที่แตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

 8. รายนาม และประวตัิกรรมการอิสระท่ีบรษัิทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระของบรษัิทฯ 
 9. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 10. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 
 11. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์
2564 ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมวีนสั ชัน้ 3 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น ตัง้อยู่เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมี
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เป็นวาระเพื่อใหป้ระธานกลา่วโดยอิสระในสารประโยชนต์า่ง ๆ ที่ผูถื้อหุน้ควรทราบ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อการรบัทราบ 

กำรลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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วำระที่ 2 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ไดจ้ัดขึน้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 
โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมและได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามส าเนารายงานประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 1  

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อ
หุ้น ครั้งที่  1/2563 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม และไม่ปรากฏว่า 
มีผูถื้อหุน้ หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกัทว้ง หรือโตแ้ยง้  จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ดงักลา่ว 

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 3  พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชน”) ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดส่งรายงานประจ าปีพรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีใหก้ับผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานประจ าปี ซึ่งแสดงผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงส าคญัที่เกิดขึน้ในปี 2563 โดยมีขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้น
ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท พรอ้มงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) และแบบฟอรม์ลงทะเบียน สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 2  

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 

กำรลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชสีิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พ.ร.บ. บรษัิทมหาชน ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัท า
งบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีบรษัิทฯ (สิน้สดุในวนัที่ 31 ธันวาคมของทกุปี) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดจ้ดัท างบการเงิน ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
พรอ้มงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์
(QR Code) และแบบฟอรม์ลงทะเบียน สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 2  ซึง่มีรายละเอียดสรุปสาระส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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ข้อมูลงบกำรเงนิเปรียบเทียบ (บำงสว่น) ของบริษัทฯ                     
หน่วย:  ล้ำนบำท 

รำยกำร 2560 2561 2562 2563 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน  205.98 255.64 295.02 479.12 
ตน้ทนุขายและบรกิาร 73.24 91.70 105.02 117.32 
ก าไรขัน้ตน้ 132.74 163.94 190.00 361.79 
ก าไรสทุธิ 58.24 85.43 111.05 154.80 
สนิทรพัยร์วม 415.48 828.82 1824.82 2,810.85 
รวมหนีส้นิ 82.26 65.56 822.87 1,664.28 
รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 333.22 763.26 1,001.95 1,146.57 

หน่วย:  ร้อยละ 

รำยกำร 2560 2561 2562 2563 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 64.44% 64.13% 64.40% 75.51% 
อตัราก าไรสทุธิ 28.27% 32.29% 37.64% 32.31% 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.25 0.09 0.82 1.45 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 16.11% 17.57% 10.55% 6.95% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 19.13% 15.80% 12.84% 13.69% 
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (EPS) (บาท) 0.1387 0.153 0.1797 0.2202 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจ าปีของบรษัิทฯ ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ มีความเห็นวา่งบการเงินดงักลา่วไดจ้ดัท า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ  
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  
ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563 เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมัติกำรจ่ำยปันผล 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แหง่พ.ร.บ.บรษัิทมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 54 
ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียนของบรษัิทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 จ านวน 78,954,196 บาท จึงเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรร
เงินก าไรสทุธิประจ าปี 2563 จ านวน 3,947,711 บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี เพื่อเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมาย ซึ่งจะท าให้ทุนส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนทั้งสิน้ 
12,583,811 บาท  

นอกจากนี ้ตามมาตรา 115 แหง่พ.ร.บ.บรษัิทมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 53 ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผล 
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงิน 
ปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินไดข้องงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจัดสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เง่ือนไข และข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ  
ที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจัยอื่น  ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บรษัิทอาจพิจารณาทบทวนและแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ความตอ้งการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยดา้นอื่น  ๆ  
ที่เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไมเ่กินก าไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

บรษัิทฯ มีก าไรสะสมที่ยงัไมจ่ดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 

31 ธันวาคม 2563 จ านวน 60,452,624 บาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 
53,034,707 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 26,517,353.50 บาท หรือคิดเทียบเป็น
มลูคา่เทา่กบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทตอ่หุน้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนใน
อตัรา 0.0333333 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 2,946,370.00 บาท 
(เพื่อรองรบัภาษีหกั ณ ที่จ่าย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรษัฎากร ใหก้บัผูร้บั
ปันผล)  



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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รวมการจ่ายเงินปันผลในขอ้ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุน้ละ 0.037037 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 29,463,723.50 บาท หรอื เทา่กบัรอ้ยละ 37.32 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2563 โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกั
ภาษี ณ ที่จ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนดไว ้โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

อย่ำงไรก็ตำม สิทธิในกำรรับปันผลดังกล่ำวข้ำงต้นยังมีควำมไม่แน่นอน จนกว่ำจะได้รับอนุมัติจำกที่
ประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2564  

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดม้ีการจ่ายปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นหุน้และเงินสด ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 44,099,882 หุน้ 
(จ่ายจริงจ านวน 33,599,271 หุน้) คิดเทียบเป็นมลูค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0250000 บาทต่อหุน้ และจ่าย
ปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.0027778 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทัง้สิน้ในอตัรา 0.0277778 บาทต่อหุน้ 
ทัง้นี ้หากรวมการจ่ายปันผลที่เสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในครัง้นี ้รวมกบัการจ่ายเงินปันผลที่
บรษัิทฯ ไดจ้่ายไปแลว้ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 จะคิดเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุน้ทัง้สิน้จ านวน
ไม่เกิน 86,633,978 หุน้ (คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 43,316,989 บาท) และจ่ายปันผลเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณไม่เกิน 
4,779,775 บาท รวมมลูค่าการจ่ายปันผลทัง้สิน้ 48,096,764 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 60.92 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
2563 ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ตามที่กลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงนิปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เป็นดังนี ้

วันท่ีขึน้
เคร่ืองหมำย 

วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันก ำหนด
รำยช่ือผู้ถือ

หุ้น 

วันท่ีจ่ำยเงิน
ปันผล 

ประเภท เงินปันผล 
(ต่อหุ้น) 

หน่วย รอบผล
ประกอบกำร 

เงินปันผล
จำก 

6/10/2020 - 7/10/2020 21/10/2020 หุน้ปันผล 20:1 หุน้ - ก าไรสะสมท่ี
ยงัไมจ่ดัสรร 

6/10/2020 - 7/10/2020 21/10/2020 เงินปันผล 0.0027778 บาท - ก าไรสะสมท่ี
ยงัไมจ่ดัสรร 

130/5/2020 - 14/05/2020 28/05/2020 หุน้ปันผล 15:1 หุน้ - ก าไรสะสมท่ี
ยงัไมจ่ดัสรร 

13/05/2020 - 14/05/2020 28/05/2020 เงินปันผล 0.0037037 บาท - ก าไรสะสมท่ี
ยงัไมจ่ดัสรร 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิการ
จ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี ในอตัรารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เป็น
จ านวน 3,947,711 บาท 

(ข) จ่ายปันผลส าหรบัผลด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2563 จากก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร โดยจ่ายปัน
ผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 15 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล จ านวนไม่เกิน 53,034,707 หุน้ 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 26,517,353.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมลูค่าเท่ากบั
อตัราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทตอ่หุน้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
ในอตัรา 0.0333333 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 

(ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 2,946,370.00 
บาท (เพื่อรองรบัภาษีหกั ณ ที่จ่าย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวล
รษัฎากรใหก้บัผูร้บัปันผล)  

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้การใหส้ทิธิดงักลา่วของบรษัิทฯ ยงัมีความไมแ่นน่อน เนื่องจาก
ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ก่อน 

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 2 (CHAYO-W2) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น (Rights Offering) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรบัขยายกิจการและ/หรือมีเงินทุน
หมนุเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทนุในการซือ้หนีด้อ้ยคณุภาพเขา้มาบริหารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ชโย กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2”) ในจ านวนไมเ่กิน 212,138,828 หนว่ย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราจัดสรร 4 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรแลว้ ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) ทัง้นี ้
ใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 มีอาย ุ2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยอตัราการใชส้ทิธิใบส าคญัแสดง
สิทธิ CHAYO-W2 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ที่ราคาใชส้ิทธิ 10.25 บาทต่อหุน้ โดยเง่ือนไขและ
รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของการออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (CHAYO-W2) สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 3 

อนึง่ บรษัิทฯ จะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่มีรายช่ือในวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (Record Date) ในวนัที่ 11 มิถนุายน 2564 
และก าหนดออกใบส าคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 มิถนุายน 2564 

ทัง้นี ้ผู้ถือหุน้ที่ได้รบัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึง
ก าหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือไดร้บัผลตอบแทนจากใบส าคัญแสดงสิทธิภายหลงัการเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (ทัง้นี ้ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทฯ จะ
ไดร้บัเงินประมาณไมเ่กิน 2,174.42 ลา้นบาท หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิทกุรายใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัครบถว้น) 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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นอกจากนี ้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจ 
ในการ (ก) ก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (ข) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต  
ค าขอผ่อนผนั เอกสาร และหลกัฐานดงักลา่ว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ CHAYO-W2 และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึน้จาก 
การใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (ค) มีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 ในครัง้นี ้

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  CHAYO-W2 ในจ านวนไม่เกิน 212,138,828 
หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า และการมอบหมายให้
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
บรหิารมอบหมายมีอ านาจในการ มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  
CHAYO-W2 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 5,250,305.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 
468,298,721.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 463,048,416.00 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยของบริษัท จ ำนวน 10,500,611 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สบืเนื่องจากบรษัิทฯ มีความประสงคจ์ะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิทฯ และ (2) 
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 
และมีการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
(CHAYO-W1) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”)* ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ขา้งตน้ บริษัทฯ 
จึงตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ เพื่อรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิทฯ การออกหุน้เพื่อรองรบัการ
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 และการออกหุน้เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
CHAYO-W1 อยา่งไรก็ดี มาตรา 136 แหง่พ.ร.บ.บรษัิทมหาชน ก าหนดวา่ บรษัิทมหาชนจ ากดัจะเพิ่มทนุจากจ านวน
ที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหมเ่พิ่มขึน้ และจะกระท าไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหนา่ยและไดร้บัช าระเงิน
คา่หุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แตหุ่น้ที่เหลอืนัน้เป็นหุน้ที่ออกไวเ้พื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ 

*เนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2564 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะตอ้งปรบัสิทธิตามขอ้ก าหนด
ว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ฯ  
ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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เนื่องจากบริษัทฯ ยงัคงมีหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 10,500,611 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท ซึ่งเป็นหุน้คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2563 ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จ านวน 5,250,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 468,298,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
463,048,416.00 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 10,500,611 หุน้  
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 5,250,305.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 
468,298,721.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 463,048,416.00 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย 
ของบรษัิทฯ จ านวน 10,500,611 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุน 
จดทะเบียน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 
7 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของ 
บรษัิทฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน 
จ านวน 

 463,048,416.00 บาท (ส่ีรอ้ยหกสิบสามลา้นส่ีหม่ืนแปดพนัส่ีรอ้ยสิบหกบาท) 

 แบง่ออกเป็น 926,096,832 หุน้ (เกา้รอ้ยย่ีสิบหกลา้นเกา้หม่ืนหกพนัแปดรอ้ยสามสิบสองหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ           0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:  

  หุน้สามญั 926,096,832 หุน้ (เกา้รอ้ยย่ีสิบหกลา้นเกา้หม่ืนหกพนัแปดรอ้ยสามสิบสองหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ   -            หุน้ (         -  )” 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้  
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของ
บรษัิทฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 136,939,305.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จ ำนวน 463,048,416.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวน 599,987,721.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนจ ำนวน 273,878,611 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ (2) 
ออกหุน้เพื่อรองรบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ (Rights Offering) และ (3) ออกหุน้เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ขา้งตน้ ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 136,939,305.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 
463,048,416.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 599,987,721.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 
273,878,611 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อ 1) รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล จ านวนไม่เกิน 53,034,707 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 2) รองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จ านวนไม่เกิน 
212,138,828 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และ 3) รองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 
จ านวนไม่เกิน 8,705,076 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และ ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ่มทนุ (F 53-4) สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 4 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท  

(ก) เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

สบืเนื่องจากบรษัิทฯ มีความประสงคจ์ะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ และ (2) ออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิ CHAYO-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) และออกหุน้เพื่อรองรบั
การปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1* บริษัทฯ จึงตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรบัการ
จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ และการออกหุน้เพื่อรองรบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 
และออกหุน้เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 

*เนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2564 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะตอ้งปรบัสิทธิตามขอ้ก าหนด
ว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ฯ  
ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) 

(ข) ควำมเป็นไปได้ของแผนกำรใช้เงนิทีไ่ด้จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 และหุ้น
รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 

หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัครบถว้น บริษัทฯ จะไดร้บัเงินประมาณไม่เกิน 2,982.67 
ลา้นบาท จะท าใหบ้ริษัทฯ มีเงินส าหรบัการขยายธุรกิจโดยการซือ้หนีด้อ้ยคณุภาพเขา้มาบริหารเพิ่มเติม และ/หรือ
เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะสง่ผลใหก้ารด าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้
อยา่งตอ่เนื่อง 

 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
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(ค) ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 

การเพิ่มทนุและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผลและเหมาะสม เนื่องจาก
จะเป็นการเพิ่มแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ท าใหบ้ริษัทฯ มีเงินทนุส ารองที่สามารถน าไปใชใ้นการส าหรบัขยายกิจการ 
และ/หรือมีเงินทุนหมนุเวียนเพิ่มขึน้ในอนาคต รวมทัง้จะเป็นการลดการพึ่งพิงการกูเ้งินจากสถานบนัการเงิน ซึ่งจะ
สง่ผลใหฐ้านะทางการเงินของบรษัิทฯ แข็งแรง 

(ง) ผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจ ฐานะทำงกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะช่วยลดการจ่ายเงินของบริษัทฯ และเพิ่มแหลง่เงินทนุของ
บริษัทฯ ท าใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนส ารองที่สามารถน าไปใชใ้นการส าหรบัขยายกิจการ และ/หรือมีเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มขึน้ในอนาคตซึ่งจะส่งผลดีต่อทัง้ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และสรา้งโอกาสในการ
สรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ รวมทัง้จะช่วยสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 136,939,305.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 463,048,416.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 
จ านวน 599,987,721.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 273,878,611 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท ดงัรายละเอียดขา้งตน้  

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

หมายเหตุ ในกรณีทีก่รรมการบริษัทไม่ปฏิบตัิหนา้ทีด่ว้ยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง
บริษัทฯ ในเรือ่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเพิ่มทนุ และการไม่ปฏิบตัิหนา้ทีด่งักล่าวก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ ผูถ้ือ
หุน้สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได ้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัท
มหาชนและหากการไม่ปฏบิตัหินา้ทีน่ ัน้ เป็นเหตใุหก้รรมการบรษิัทหรอืบคุคลทีม่ีความเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิ
ชอบผูถ้ือหุน้สามารถใชส้ิทธิฟ้องรอ้งเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระ
ที่ 9 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน 
จ านวน 

 599,987,721.50 บาท (หา้รอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอ้ยย่ีสิบ
เอ็ดบาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น 1,199,975,443 หุน้ (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนเจ็ดหม่ืนหา้พนัส่ีรอ้ยส่ี
สิบสามหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ           0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
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 โดยแยกออกเป็น:  

  หุน้สามญั 1,199,975,443 หุน้ (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนเจ็ดหม่ืนหา้พนัส่ีรอ้ยส่ี
สิบสามหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ   -            หุน้ (         -  )” 

 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้  
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบรษัิทฯ  

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับกำรจ่ำยปันผล กำรปรับสิทธิของ 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 463,048,416.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 
599,987,721.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 273,878,611 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 273,878,611 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

(11.1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 53,034,707 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

(11.2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 8,705,076 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 

(11.3) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 212,138,828 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2  

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจใน
การด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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(2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน  
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 4 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ จ านวนไม่เกิน 273,878,611 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล จ านวนไม่เกิน 53,034,707 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รองรบัการปรบั
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 จ านวนไม่เกิน 8,705,076 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และรองรบัการ
ใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จ านวนไม่เกิน 212,138,828 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน ดัง
รายละเอียดขา้งตน้ 

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

วำระที่ 12 พิจำรณำอนุมตัิกำรเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 24 ก าหนดว่า  
“ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
(1/3) กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากดั การออกจากต าแหนง่ของกรรมการตามวาระนัน้จะใชว้ิธีจบัสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีต่อ ๆ ไปใหก้รรมการที่
อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหน่งนานเท่า ๆ กนั 
เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งในคราวนัน้ ใหก้รรมการดงักลา่วพน้จากต าแหน่งโดยวิธีจบัสลาก 
ทัง้นี ้กรรมการผูท้ี่ออกตามวาระนัน้ ๆ อาจถกูเลอืกเขา้รบัต าแหนง่ใหมอ่ีกก็ได”้ 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

 

 

 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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1. นายธีรณฏัฐ์ ตัง้สถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี / 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นางรสพร สขุสมพร  กรรมการ 
3. นายเสกสรรข ์ รงัสยิีรานนท ์ กรรมการ 
4. นายสขุสนัต ์ ยศะสนิธุ ์ รองประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

เพื่อสง่เสรมิการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
เขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ได ้ในช่วงระหว่างวนัที่ 2 พฤศจิกายน 
2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ไดเ้ผยแพรผ่่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ เมื่อวนัที่ 30 ตลุาคม 2563 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (ซึง่ไมร่วมกรรมการที่มีสว่นไดเ้สีย) พิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการที่
ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 4 ทา่น เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
กบับริษัทฯ และเป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง และนายธีรณฏัฐ์ ตัง้สถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
เป็นอิสระและมีคณุสมบตัิตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สมควรไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
โดยขอ้มลูของกรรมการที่ไดร้บัเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามประวตัิโดยสงัเขปของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 5 และรายนามและประวตัิกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผูร้บั
มอบฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระของบรษัิทฯ สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 8 ตามล าดบั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท (ซึง่ไมร่วมถึงกรรมการทีม่ีสว่นไดเ้สยี) พิจารณาแลว้
เห็นว่ากรรมการทุกท่านขา้งตน้ไดผ้่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนแลว้ จึงเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการซึ่งพน้
จากต าแหนง่ตามวาระ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท อีกวาระหนึง่ 

1. นายธีรณฏัฐ์ ตัง้สถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี / 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นางรสพร สขุสมพร  กรรมการ 
3. นายเสกสรรข ์ รงัสยิีรานนท ์ กรรมการ 
4. นายสขุสนัต ์ ยศะสนิธุ ์ รองประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

หมายเหตุ ทัง้นี ้เพือ่ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี ในการเลือกตัง้คณะกรรมการครัง้นี ้บริษัทฯ 
จะเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล 
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วำระที่ 13 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ยประจ ำปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 34 ก าหนดให้
กรรมการมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบ
แทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหนา้ที่ ขอบเขตและบทบาทความ
รบัผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกบั
บรษัิทฯ ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาถึงการขยายตวัทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จึงเห็น
ควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ดงันี ้

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน: ในรูปแบบของเบีย้ประชุมและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนสัแลว้เป็นเงินไม่เกิน 
2,000,000 บาท ตอ่ปี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดยอ่ยที่เป็นตวัเงนิ 

ปี 2563 ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 
จ ำนวนค่ำตอบแทน 

 (บำท) 
จ ำนวนค่ำตอบแทน 

 (บำท) 
คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินรวม ไมเ่กิน 1,750,000 ไมเ่กิน 2,000,000 

รำยละเอียดค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย มีดังนี ้

คณะกรรมกำรบริษัท ค่ำเบีย้ประชุม (ตอ่คร้ัง/ตอ่คน) 
ประธานกรรมการ 27,500 บาท 
กรรมการบรษัิท 15,000 บาท 

 
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ค่ำเบีย้ประชุม (ตอ่คร้ัง/ตอ่คน) 
ประธานกรรมการชดุยอ่ย 12,500 บาท 

กรรมการ 10,000 บาท 

หมายเหต ุ กรรมการที่ไดร้ับเงินเดือนประจ าในฐานะผูบ้ริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ไดร้ับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบรษิัท และกรรมการชดุย่อย 

ค่ำตอบแทนที่เป็นผลประโยชนอ์ื่นใด ไม่รวมถงึสวัสดิกำรที่ให้กับพนักงำนทั่วไป: ไมม่ี 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดยอ่ยที่เป็น
ผลประโยชนอ์ื่นใด 

ปี 2563 ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 
มูลค่ำค่ำตอบแทน 

 (บำท) 
มูลค่ำค่ำตอบแทน 

 (บำท) 
คา่ตอบแทนรวม ไมม่ี ไมม่ี 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้  
กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุ โดยนบัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 14 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ 
บริษัทยอ่ย ประจ ำปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บังคบัของบริษัทฯ  
ขอ้ 59 และขอ้ 62 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปีของบริษัทฯ และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ โดยผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่งออกไปนัน้ ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อาจพิจารณาเลือกกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้ทัง้นี ้บริษัทฯ ตอ้งจัดใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

ในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีตามหลกัเกณฑข์องพ.ร.บ. บริษัท
มหาชน และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดพ้ิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี
จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด (“PwC”) และมีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชี จาก PwC  
มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจาก PwC มีผลการ
ปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบบญัชีอยู่ในระดบัที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทัง้ PwC มีเครือข่ายครอบคลมุในหลาย
ประเทศ และเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล จึงไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก 
PwC เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้ เป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่ว
ขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของ PwC แทนได ้

(1) นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5339  
เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิท มาแลว้ 4 รอบปีบญัชี หรอื  

(2) นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3760  
ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ หรอื  

(3) นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4298  
ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ   

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร 
กรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของ PwC แลว้ มีความเห็น
วา่คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีที่เสนอมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้
เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรบั
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รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,150,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ค่าตอบแทนที่
จ่ายจรงิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่ผา่นมาจ านวน 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รำยละเอียดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2563 (จ่ำยจริง) ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 
คา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ  
และบรษัิทยอ่ย  

3,950,000* บาท 
(รวม 4 บรษัิท) 

ไมเ่กิน 4,150,000 บาท 
(รวม 6 บรษัิท) 

คา่บรกิารอื่นของบรษัิทฯ  
และบรษัิทยอ่ย (รวม 6 บรษัิท) 

ไมม่ี ไมม่ี 

*หมายเหต ุในปี 2563 บรษิัทฯ มกีารตัง้บรษิัทย่อยขึน้มาอกี 2 แห่ง โดยมีค่าสอบบญัชีเพิ่มขึน้อกี 150,000 บาท ดงันัน้ ค่าสอบบญัชีที่
จ่ายจรงิในปี 2563 จึงเพิม่ขึน้จากวงเงนิเดมิไม่เกนิ 3,800,000 บาท (ส าหรบั 4 บรษิัท) เป็นจ านวน 3,950,000 บาท (ส าหรบั 6 บรษิัท) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก PwC เป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดย
ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 15 พิจำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี 

 ในการนี ้บรษัิทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี ่29 มีนาคม 
2564 (Record Date) บรษัิทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที่ 27 เมษายน 2564 
เวลา 10.00 น. โดยบริษัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 09.00 น. ของวนัประชุม เป็นตน้ไป และขอความรว่มมือ
จากท่านผูถื้อหุน้ใหด้  าเนินการตามแนวปฏิบตัิส  าหรบัผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เนื่องดว้ยการแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยท่านสามารถแต่งตัง้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัท
ไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค. ปรากฏตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง 
ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุบางประเทศที่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็น
ผูร้บัฝากและดแูลหุน้) สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 7 หรอืทา่นผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด (Download) หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วขา้งตน้ไดจ้ากเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ www.chayo555.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบไุวเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้ขอความรว่มมือจากท่านไดโ้ปรดสง่หนงัสือ
มอบฉันทะพรอ้มกับหลกัฐานประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวนัที่ 21 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  

ทัง้นี ้ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะมีรายละเอียดปรากฏตามรายนาม และประวตัิกรรมการอิสระที่บริษัทฯ 
เสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระของบรษัิทฯ สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 8  



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

 

หนา้ 18 ของ 18 
 

 ทัง้นี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้ศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารและหลกัฐานประกอบการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อลงทะเบียนและออก
เสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 6  โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผูถื้อหุน้ 
โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 9  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดต้ิดตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด และมีความ
ห่วงใยผูเ้ข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ มีความจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนด แนวทาง และค าแนะน าที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไดก้ าหนด โดยมีรายละเอียดตามแนวปฏิบตัิส  าหรบัผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เนื่องดว้ยการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 (COVID-19) ของบรษัิทฯ อนึง่ แนวปฏิบตัิในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ขา้งตน้อาจมีการเปลีย่นแปลงตามหลกัเกณฑข์องหนว่ยงานก ากบัท่ีก าหนด  

จึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วขา้งตน้ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายสขุสนัต ์ยศะสนิธุ)์ 
   กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

หมำยเหตุ 

ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดคู  าบอกกลา่วเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ไดต้ัง้แต่วนัที่ 5 เมษายน 2564 ที่ www.chayo555.com ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ > “การประชุมผูถื้อหุน้” และสามารถส่ง
ค าถามเก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ล่วงหนา้ไดท้ี่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เลขที ่44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืทางอีเมล ์Thikhamporn.p@chayo555.com  

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวทิฆมัพร พิมพแ์กว้ 
     ส านกังานเลขานกุารบรษัิท บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
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