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แนวปฏิบตั ิสำหรับผู้ถอื หุน้ ในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2564
เนื่องด้วยกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยงั คงต้องติดตามและเฝ้าระวัง บริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยในสุขภาพของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน จึงได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สาหรับ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนวปฏิบตั ิของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) และสานักงาน ก.ล.ต. ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากต่างประเทศ หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติ
การเดินทางไปยัง/มาจากต่างประเทศ เป็ นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควร
มอบฉันทะให้แก่บคุ คลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีปฏิบตั ิที่กาหนด
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม
2. ขอความร่วมมื อผู้เข้า ร่ว มประชุม ทุก ท่า นจัด เตรียมหน้า กากอนามัย สาหรับ ตนเองและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ที่เข้าร่วมประชุม
3. บริษัทฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม ในกรณีที่พบผูท้ ี่มีไข้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ มิให้บุคคลดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ บริษัทฯ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทัง้ นี ้ เพื่อความปลอดภัย และ
สุขอนามัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน
4. บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือตามจุดต่าง ๆ ให้ท่ วั ถึง และโรงแรมได้มีมาตรการฉีดพ่นยาฆ่าเชื อ้ ในบริเวณ
ที่จดั งาน และทาความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ เป็ นประจา

หน้า 1 ของ 18

กรุณานาแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

เลขที่ CGC 116/2564
วันที่ 5 เมษายน 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท ชโย กรุป๊ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
2. รายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน
3. สรุ ปสาระสาคัญของการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (CHAYO-W2)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
5. ประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. รายละเอียดเกี่ ย วกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่ว มประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่อ ลงทะเบี ยนและออกเสีย ง
ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และ
แบบ ค. (เฉพาะกรณีผลู้ งทุนบางประเทศที่แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
8. รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2564
11. แผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวีนสั ชัน้ 3
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตัง้ อยู่เลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ
วัตถุประสงค์และเหตุผล เป็ นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ตา่ ง ๆ ที่ผถู้ ือหุน้ ควรทราบ
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อการรับทราบ
กำรลงมติ วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

หน้า 2 ของ 18

กรุณานาแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

วำระที่ 2

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2563
วัตถุประสงค์และเหตุ ผล การประชุม วิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ได้จัดขึน้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
โดยบริษัท ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัด ส่ง สาเนารายงานการประชุมดัง กล่าวให้ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสาเนารายงานประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 1
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุ้น ครั้ง ที่ 1/2563 ได้มี ก ารบัน ทึก รายงานไว้อ ย่า งถูก ต้อ งและครบถ้ว นตามมติ ที่ ป ระชุม และไม่ ป รากฏว่ า
มีผถู้ ือหุน้ หรือผูม้ ีส่วนได้เสียหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ดังกล่าว
กำรลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั คะแนนเสียงของผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วำระที่ 3

พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชน”) กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจาปี พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ให้กับผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทารายงานประจาปี ซึ่งแสดงผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงสาคัญที่เกิดขึน้ ในปี 2563 โดยมีขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่ ได้ก าหนดไว้ใ นพ.ร.บ.บริษั ท มหาชน และหลัก เกณฑ์ข องประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงิ นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 2
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุม สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563
กำรลงมติ วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริษัทสำหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทา
งบการเงิน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีบริษัทฯ (สิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้จดั ทางบการเงิน สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท
พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์
(QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 2 ซึง่ มีรายละเอียดสรุปสาระสาคัญ ดังต่อไปนี ้

หน้า 3 ของ 18

กรุณานาแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

ข้อมูลงบกำรเงินเปรียบเทียบ (บำงส่วน) ของบริษัทฯ
รำยกำร
รายได้จากการดาเนินงาน
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้น
กาไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
รวมหนีส้ นิ
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

2560
205.98
73.24
132.74
58.24
415.48
82.26
333.22

2561
255.64
91.70
163.94
85.43
828.82
65.56
763.26

หน่วย: ล้ำนบำท
2562
2563
295.02
479.12
105.02
117.32
190.00
361.79
111.05
154.80
1824.82
2,810.85
822.87
1,664.28
1,001.95
1,146.57
หน่วย: ร้อยละ

รำยกำร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (EPS) (บาท)

2560
64.44%
28.27%
0.25
16.11%
19.13%
0.1387

2561
64.13%
32.29%
0.09
17.57%
15.80%
0.153

2562
64.40%
37.64%
0.82
10.55%
12.84%
0.1797

2563
75.51%
32.31%
1.45
6.95%
13.69%
0.2202

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิ น
ประจาปี ของบริษัทฯ ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จดั ทา
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
กำรลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั คะแนนเสียงของผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และอนุมัติกำรจ่ำยปั นผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54
ซึ่งกาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิ จการ สาหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 จานวน 78,954,196 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
เงินกาไรสุทธิประจาปี 2563 จานวน 3,947,711 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี เพื่อเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย ซึ่ ง จะท าให้ทุน ส ารองตามกฎหมายของบริ ษั ท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 มี จ านวนทั้ง สิ น้
12,583,811 บาท
นอกจากนี ้ ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กาหนดให้การจ่ายเงินปั นผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่ บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปั นผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลของ
บริษั ท ฯ ขึน้ อยู่กับ แผนการลงทุน เงื่ อ นไข และข้อ จ ากัด ตามที่ ก าหนดไว้ใ นสัญ ญากู้ยื ม เงิ น หรือ สัญ ญาต่า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเติ บโตทาง
ธุรกิ จ ของกลุ่ม บริษัท ฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เ งิ นทุน และเงิ นทุนหมุนเวีย น รวมถึง ปั จจัยด้านอื่น ๆ
ที่เห็นสมควร ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจ การของบริษัทฯ
และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 จานวน 60,452,624 บาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
(ก) จ่ า ยปั น ผลเป็ น หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ในอัต รา 15 หุ้น เดิ ม ต่ อ 1 หุ้น ปั น ผล จ านวนไม่ เ กิ น
53,034,707 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 26,517,353.50 บาท หรือคิดเทียบเป็ น
มูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปั นผล 0.0333333 บาทต่อหุน้
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ จากการจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนใน
อัตรา 0.0333333 บาทต่อหุน้ สาหรับเศษหุน้ ดังกล่าว
(ข) จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินประมาณไม่เกิน 2,946,370.00 บาท
(เพื่อรองรับภาษี หกั ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กบั ผูร้ บั
ปั นผล)
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รวมการจ่ายเงิ นปั นผลในข้อ (ก) และ (ข) เป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.037037 บาท คิดเป็ นจานวนเงิ น
ประมาณ 29,463,723.50 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 37.32 ของกาไรสุทธิประจาปี 2563 โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั เงินปั นผล (Record
Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
อย่ำงไรก็ตำม สิทธิในกำรรับปั นผลดังกล่ำวข้ำงต้นยังมีควำมไม่แน่ นอน จนกว่ำจะได้รับอนุ มัติจำกที่
ประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2564
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นหุน้ และเงินสด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัท ฯ จานวนไม่เกิน 44,099,882 หุน้
(จ่ายจริงจานวน 33,599,271 หุน้ ) คิดเทียบเป็ นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปั นผล 0.0250000 บาทต่อหุน้ และจ่าย
ปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา 0.0027778 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นการจ่ายปั นผลทัง้ สิ น้ ในอัตรา 0.0277778 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี ้ หากรวมการจ่ายปั นผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในครัง้ นี ้ รวมกับการจ่ายเงินปั นผลที่
บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 จะคิดเป็ นการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ ทัง้ สิน้ จานวน
ไม่เกิน 86,633,978 หุน้ (คิดเป็ นมูลค่า ไม่เกิน 43,316,989 บาท) และจ่ายปั นผลเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมาณไม่เกิน
4,779,775 บาท รวมมูลค่าการจ่ายปั นผลทัง้ สิน้ 48,096,764 บาท คิดเป็ นร้อยละ 60.92 ของกาไรสุทธิประจาปี
2563 ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปั นผลเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่ำนมำ เป็ นดังนี้
วันที่ขนึ้
เครื่องหมำย

วันปิ ดสมุด
ทะเบียน

วันกำหนด
รำยชื่อผู้ถือ
หุ้น

วันที่จ่ำยเงิน
ปั นผล

ประเภท

เงินปั นผล
(ต่อหุ้น)

หน่วย

รอบผล
ประกอบกำร

เงินปั นผล
จำก

6/10/2020

-

7/10/2020

21/10/2020

หุน้ ปันผล

20:1

หุน้

-

กาไรสะสมที่
ยังไม่จดั สรร

6/10/2020

-

7/10/2020

21/10/2020

เงินปันผล

0.0027778

บาท

-

กาไรสะสมที่
ยังไม่จดั สรร

130/5/2020

-

14/05/2020

28/05/2020

หุน้ ปันผล

15:1

หุน้

-

กาไรสะสมที่
ยังไม่จดั สรร

13/05/2020

-

14/05/2020

28/05/2020

เงินปันผล

0.0037037

บาท

-

กาไรสะสมที่
ยังไม่จดั สรร

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลในรูปแบบของหุน้ ปั นผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(ก)
(ข)

จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เป็ น
จานวน 3,947,711 บาท
จ่ายปั นผลสาหรับผลดาเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร โดยจ่ายปั น
ผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรา 15 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล จานวนไม่เกิน 53,034,707 หุน้
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มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 26,517,353.50 บาท หรือคิดเทียบเป็ นมูลค่าเท่ากับ
อัตราการจ่ายปั นผล 0.0333333 บาทต่อหุน้
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ จากการจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทน
ในอัตรา 0.0333333 บาทต่อหุน้ สาหรับเศษหุน้ ดังกล่าว
(ค)

จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินประมาณไม่เกิน 2,946,370.00
บาท (เพื่อรองรับภาษี หกั ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวล
รัษฎากรให้กบั ผูร้ บั ปั นผล)

โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทัง้ นี ้ การให้สทิ ธิดงั กล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก
ต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ก่อน
กำรลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั คะแนนเสียงของผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 6

พิจำรณำอนุ มัติกำรออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ ๊ป
จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2 (CHAYO-W2) ให้แก่ผู้ถอื หุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering)
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงิ นสาหรับขยายกิ จการและ/หรือมีเงิ นทุน
หมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในการซือ้ หนีด้ อ้ ยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ ๊ป
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2”) ในจานวนไม่เกิน 212,138,828 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 4 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (หากเกิดเศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนัน้ ทิง้ ) ทัง้ นี ้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 มีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดง
สิทธิ CHAYO-W2 จานวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ที่ราคาใช้สิทธิ 10.25 บาทต่อหุน้ โดยเงื่อนไขและ
รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ปรากฏตามสรุปสาระสาคัญของการออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุป๊ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (CHAYO-W2) สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 3
อนึง่ บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (Record Date) ในวันที่ 11 มิถนุ ายน 2564
และกาหนดออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 23 มิถนุ ายน 2564
ทัง้ นี ้ ผู้ถือ หุน้ ที่ ได้รบั การจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ สามารถใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุน้ สามัญเพิ่ มทุนของบริษั ท ฯ ได้เ มื่อ ถึ ง
กาหนดการใช้สิทธิ ตามระยะเวลาที่กาหนด หรือได้รบั ผลตอบแทนจากใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายหลังการเข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ทัง้ นี ้ ในการออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ บริษัทฯ จะ
ได้รบั เงินประมาณไม่เกิน 2,174.42 ล้านบาท หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ รายใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ ครบถ้วน)
หน้า 7 ของ 18

กรุณานาแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

นอกจากนี ้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอานาจ
ในการ (ก) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (ข) ดาเนินการและลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ น
และเกี่ ย วข้อ งกั บ การออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ CHAYO-W2 ซึ่ ง รวมถึ ง การติ ด ต่ อ และการยื่ น ค าขออนุ ญ าต
คาขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ CHAYO-W2 และการน าใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ CHAYO-W2 รวมถึ ง หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ เ กิ ด ขึ น้ จาก
การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) มีอานาจในการ
ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในครัง้ นี ้
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในจานวนไม่เกิน 212,138,828
หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารมอบหมายมีอานาจในการ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
CHAYO-W2 ตามรายละเอียดข้างต้น
กำรลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั คะแนนเสียงของผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 7

พิจ ำรณำอนุ มัติ ก ำรลดทุ น จดทะเบีย นของบริ ษั ท จ ำนวน 5,250,305.50 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
468,298,721.50 บำท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น 463,048,416.00 บำท โดยกำรตั ด หุ้ น จดทะเบี ย นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
ออกจำหน่ำยของบริษัท จำนวน 10,500,611 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท
วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ และ (2)
ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
และมีการปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
(CHAYO-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”)* ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น บริษัทฯ
จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ การออกหุน้ เพื่อรองรับการ
ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 และการออกหุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
CHAYO-W1 อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน กาหนดว่า บริษัทมหาชนจากัดจะเพิ่มทุนจากจานวน
ที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิ่มขึน้ และจะกระทาได้เมื่อหุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่ายและได้รบั ชาระเงิน
ค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หนุ้ ที่เหลือนัน้ เป็ นหุน้ ที่ออกไว้เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
*เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ จึงเป็ นกรณีที่บริษัทจะต้องปรับสิทธิตามข้อกาหนด
ว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ฯ
ครัง้ ที่ 1 (CHAYO-W1)
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กรุณานาแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหนุ้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวน 10,500,611 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท ซึ่งเป็ นหุน้ คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ ปั นผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2563 ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนด บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จานวน 5,250,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 468,298,721.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
463,048,416.00 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัทฯ จานวน 10,500,611 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 5,250,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
468,298,721.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 463,048,416.00 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ าย
ของบริษัทฯ จานวน 10,500,611 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
กำรลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 8

พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4.
จดทะเบียน

เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรลดทุ น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่
7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของ
บริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น

463,048,416.00 บาท (สี่รอ้ ยหกสิบสามล้านสี่หมื่นแปดพันสี่รอ้ ยสิบหกบาท)
926,096,832 หุน้ (เก้าร้อยยี่สิบหกล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

926,096,832 หุน้ (เก้าร้อยยี่สิบหกล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองหุน้ )
-

หุน้ (

-

)”

ทัง้ นี ้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
กำรลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
หน้า 9 ของ 18

กรุณานาแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

วำระที่ 9

พิจำรณำอนุ มัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 136,939,305.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 463,048,416.00 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน จำนวน 599,987,721.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนจำนวน 273,878,611 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท
วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ (2)
ออกหุน้ เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) และ (3) ออกหุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น ดังนัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน
463,048,416.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 599,987,721.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน
273,878,611 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อ 1) รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล จานวนไม่เกิน 53,034,707 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท 2) รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จานวนไม่เกิ น
212,138,828 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และ 3) รองรับการปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
จานวนไม่เกิน 8,705,076 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และ ทัง้ นี ้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 4
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท
(ก)

เหตุผลและควำมจำเป็ นของกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ และ (2) ออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และออกหุน้ เพื่อรองรับ
การปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1* บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการ
จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ และการออกหุน้ เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2
และออกหุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
*เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ จึงเป็ นกรณีที่บริษัทจะต้องปรับสิทธิตามข้อกาหนด
ว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ฯ
ครัง้ ที่ 1 (CHAYO-W1)
(ข)

ควำมเป็ นไปได้ของแผนกำรใช้เงินทีไ่ ด้จำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 และหุ้น
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1

หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทุกรายใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญครบถ้วน บริษัทฯ จะได้รบั เงินประมาณไม่เกิน 2,982.67
ล้านบาท จะทาให้บริษัทฯ มีเงินสาหรับการขยายธุรกิจโดยการซือ้ หนีด้ อ้ ยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติม และ/หรือ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้
อย่างต่อเนื่อง

หน้า 10 ของ 18

กรุณานาแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

(ค)

ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2

การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในครัง้ นี ้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจาก
จะเป็ นการเพิ่มแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ทาให้บริษัทฯ มีเงินทุนสารองที่สามารถนาไปใช้ในการสาหรับขยายกิจการ
และ/หรือมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึน้ ในอนาคต รวมทัง้ จะเป็ นการลดการพึ่งพิงการกูเ้ งินจากสถานบันการเงิน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแรง
(ง)

ผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจ ฐานะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครัง้ นีจ้ ะช่วยลดการจ่ายเงินของบริษัทฯ และเพิ่มแหล่งเงินทุนของ
บริษัทฯ ทาให้บริษัทฯ มีเงินทุนสารองที่สามารถนาไปใช้ในการสาหรับขยายกิ จการ และ/หรือ มีเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มขึน้ ในอนาคตซึ่งจะส่งผลดีต่อทัง้ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และสร้างโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ รวมทัง้ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จานวน 136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 463,048,416.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จานวน 599,987,721.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 273,878,611 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท ดังรายละเอียดข้างต้น
กำรลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ในกรณีทกี่ รรมการบริษัทไม่ปฏิบตั ิหน้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในเรือ่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบตั ิหน้าทีด่ งั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถ้ ือ
หุน้ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัท
มหาชนและหากการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั้ เป็ นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลทีม่ ีความเกีย่ วข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิ
ชอบผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิ ฟ้องร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ ีการแก้ไขเพิ่มเติม)
วำระที่ 10

พิจำรณำอนุ มัติกำรแก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุ นจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระ
ที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

599,987,721.50 บาท

(ห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่ นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
เอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

1,199,975,443 หุน้ (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่รอ้ ยสี่
สิบสามหุน้ )
0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
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โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,199,975,443 หุน้ (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่รอ้ ยสี่
สิบสามหุน้ )
-

หุน้ (

-

)”

ทัง้ นี ้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข ้อ 4. เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ การเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริษัทฯ
กำรลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 11

พิจ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรจั ด สรรหุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท เพื่ อ รองรั บ กำรจ่ ำ ยปั น ผล กำรปรั บ สิ ท ธิ ข อง
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2
วัตถุประสงค์และเหตุผล สื บ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ค วามประสงค์จ ะเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน
136,939,305.50 บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 463,048,416.00 บาท เป็ นทุน จดทะเบีย น จานวน
599,987,721.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 273,878,611 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 273,878,611 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
(11.1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 53,034,707 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
(11.2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ จานวนไม่เกิน 8,705,076 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
(11.3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 212,138,828 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2
นอกจากนี ้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอานาจใน
การดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
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(2) การเข้าเจรจาทาความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง และการนาหุน้ สามั ญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 4
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 273,878,611 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล จานวนไม่เกิน 53,034,707 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รองรับการปรับ
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จานวนไม่เกิน 8,705,076 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จานวนไม่เกิน 212,138,828 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอานาจในการดาเนิ นการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดัง
รายละเอียดข้างต้น
กำรลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั คะแนนเสียงของผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 12

พิจำรณำอนุมตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกจำกตำแหน่งตำมวำระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กาหนดว่า
“ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3)
โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน
จากัด การออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระนัน้ จะใช้วิธีจบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี ต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่
อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตาแหน่งนานเท่า ๆ กัน
เป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งโดยวิธีจบั สลาก
ทัง้ นี ้ กรรมการผูท้ ี่ออกตามวาระนัน้ ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตาแหน่งใหม่อีกก็ได้”
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการทัง้ สิน้ จานวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 จานวน 4 ท่าน ดังนี ้
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1. นายธีรณัฏฐ์ ตัง้ สถาพรพงษ์
2. นางรสพร
สุขสมพร
3. นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์
4. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการของบริษัทฯ ในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่
ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์
กับบริษัทฯ และเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และนายธีรณัฏฐ์ ตัง้ สถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สมควรได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยข้อมูลของกรรมการที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 5 และรายนามและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็ นผูร้ บั
มอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 8 ตามลาดับ
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึง่ ไม่รวมถึงกรรมการทีม่ ีสว่ นได้เสีย) พิจารณาแล้ว
เห็นว่ากรรมการทุกท่านข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการซึ่งพ้น
จากตาแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่
1. นายธีรณัฏฐ์ ตัง้ สถาพรพงษ์
2. นางรสพร
สุขสมพร
3. นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์
4. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กำรลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั คะแนนเสียงของผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ทัง้ นี ้ เพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ในการเลือกตัง้ คณะกรรมการครัง้ นี ้ บริษัทฯ
จะเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
หน้า 14 ของ 18

กรุณานาแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

วำระที่ 13

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยประจำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กาหนดให้
กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิ จของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความ
รับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับ
บริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จึงเห็น
ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 ดังนี ้
ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน: ในรู ปแบบของเบีย้ ประชุมและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนัสแล้วเป็ นเงินไม่เกิน
2,000,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดย่อยที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินรวม

ปี 2563
จำนวนค่ำตอบแทน
(บำท)
ไม่เกิน 1,750,000

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
จำนวนค่ำตอบแทน
(บำท)
ไม่เกิน 2,000,000

รำยละเอียดค่ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย มีดังนี้

หมายเหตุ

คณะกรรมกำรบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท

ค่ำเบีย้ ประชุม (ต่อครั้ง/ต่อคน)
27,500 บาท
15,000 บาท

คณะกรรมกำรชุดย่อย
ประธานกรรมการชุดย่อย
กรรมการ

ค่ำเบีย้ ประชุม (ต่อครั้ง/ต่อคน)
12,500 บาท
10,000 บาท

กรรมการที่ได้รับเงิน เดือนประจาในฐานะผู บ้ ริหารของบริษัท ฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ค่ำตอบแทนที่เป็ นผลประโยชน์อื่นใด ไม่รวมถึงสวัสดิกำรที่ให้กับพนักงำนทั่วไป: ไม่มี
ปี 2563
ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดย่อยที่เป็ น
มูลค่ำค่ำตอบแทน
มูลค่ำค่ำตอบแทน
ผลประโยชน์อื่นใด
(บำท)
(บำท)
ค่าตอบแทนรวม
ไม่มี
ไม่มี
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กรุณานาแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น
กำรลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 14

พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และ
บริษัทย่อย ประจำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 59 และข้อ 62 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ประจาปี ของบริษัทฯ และ
กาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผูส้ อบบัญชีผูซ้ ึ่งออกไปนัน้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อาจพิจารณาเลือกกลับเข้า
ดารงตาแหน่งอีกก็ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัท
มหาชน และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (“PwC”) และมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชี จาก PwC
มีความเป็ นอิสระ เหมาะสมในการทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจาก PwC มีผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทัง้ PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลาย
ประเทศ และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก
PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้ PwC จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของ PwC แทนได้
(1)
(2)
(3)

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5339
เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้ว 4 รอบปี บญ
ั ชี หรือ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ
นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร
กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ของ PwC แล้ว มีความเห็น
ว่าค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาหรับ
หน้า 16 ของ 18

กรุณานาแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,150,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ ค่าตอบแทนที่
จ่ายจริงสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมาจานวน 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รำยละเอียดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย
ค่าบริการอื่นของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย (รวม 6 บริษัท)

ปี 2563 (จ่ำยจริง)
3,950,000* บาท
(รวม 4 บริษัท)
ไม่มี

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
ไม่เกิน 4,150,000 บาท
(รวม 6 บริษัท)
ไม่มี

*หมายเหตุ ในปี 2563 บริษัทฯ มีการตัง้ บริษัทย่อยขึน้ มาอีก 2 แห่ง โดยมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึน้ อีก 150,000 บาท ดังนัน้ ค่าสอบบัญชีที่
จ่ายจริงในปี 2563 จึงเพิม่ ขึน้ จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,800,000 บาท (สาหรับ 4 บริษัท) เป็ นจานวน 3,950,000 บาท (สาหรับ 6 บริษัท)

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก PwC เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาปี 2564
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
กำรลงมติ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั คะแนนเสียงของผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วำระที่ 15

พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)

ในการนี ้ บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม
2564 (Record Date) บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น. โดยบริษัทฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตงั้ แต่เวลา 09.00 น. ของวันประชุม เป็ นต้นไป และขอความร่วมมือ
จากท่านผูถ้ ือหุน้ ให้ดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิสาหรับผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เนื่องด้วยการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยท่านสามารถแต่งตัง้ บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัท
ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค. ปรากฏตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกาหนดรายการต่าง
ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผลู้ งทุนบางประเทศที่แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็ น
ผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 7 หรือท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ www.chayo555.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้ ทัง้ นี ้ ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมกับหลักฐานประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด
(มหาชน) เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ทัง้ นี ้ ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตามรายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่ บริษัทฯ
เสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 8
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กรุณานาแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

ทัง้ นี ้ ขอให้ผถู้ ือหุน้ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อลงทะเบียนและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 9
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด และมีความ
ห่วงใยผูเ้ ข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ มีความจาเป็ นจะต้องดาเนินการตามข้อกาหนด แนวทาง และคาแนะนาที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กาหนด โดยมีรายละเอียดตามแนวปฏิบตั ิสาหรับผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) ของบริษัทฯ อนึง่ แนวปฏิบตั ิในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ข้างต้นอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับที่กาหนด
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุขสันต์ ยศะสินธุ)์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หมำยเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเรียกดูคาบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 5 เมษายน 2564 ที่ www.chayo555.com ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “การประชุมผูถ้ ือหุน้ ” และสามารถส่ง
คาถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือทางอีเมล์ Thikhamporn.p@chayo555.com
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี : นางสาวทิฆมั พร พิมพ์แก้ว
สานักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุป๊ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-016-4499 โทรสาร 02-001-2555
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