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

 

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

 

เลขท่ี 027/2565 

วนัท่ี 11 เมษายน 2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 
 2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 
 3.  แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 
 4. ประวตัิโดยสงัเขปของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 5. ค าชีแ้จงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารท่ีตอ้งแสดงเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ และการเขา้        

รว่มประชมุและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM  
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด

ชดัเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุบางประเทศท่ีแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

 7.  รายนาม และประวัติกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของ 
บริษัทฯ 

 8. ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
9. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดเอกสารการประชมุผูถื้อหุน้ 

 
  ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี  

11 มีนาคม 2565 ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพุธ ท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ใน
รูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เป็นวาระเพ่ือใหป้ระธานกล่าวโดยอิสระในสารประโยชนต์่าง ๆ ท่ีผูถื้อหุน้ควร
ทราบ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เพ่ือการรบัทราบ 

การลงมต ิวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่2/2564 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 2/2564 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2564  
โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมและไดจ้ัดส่งส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 2/2564 เมื่อ
วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 2/2564 ไดม้ีการบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามมติท่ีประชุม และไม่
ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งทักทว้ง หรือโตแ้ยง้ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 2/2564 ดงักลา่ว 

การลงมติ วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่3  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัส่งรายงานประจ าปี
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี ซึ่ง
แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงส าคญัท่ีเกิดขึน้ในปี 2564 โดยมี
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ในพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 One 
Report) และงบการเงินส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR 
Code) ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

การลงมต ิวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทฯ 
ตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีบริษัทฯ (สิน้สดุในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี) เพ่ือเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดท างบการเงิน 
ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และ
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท พรอ้มงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) และแบบฟอรม์ลงทะเบียน ส่ิงทีส่่งมา

ด้วย 2  ซึง่มีรายละเอียดสรุปสาระส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อมูลงบการเงนิเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ                     
หน่วย:  ล้านบาท 

รายการ 2561 2562 2563 2564 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน  255.64 295.02 479.12 720.39 
ตน้ทนุขายและบริการ 91.70 105.02 117.32 177.38 
ก าไรขัน้ตน้ 163.94 190.00 361.79 543.01 
ก าไรสทุธิ 85.43 111.05 154.80 222.04 
สินทรพัยร์วม 828.82 1824.82 2,810.85 5,089.88 
รวมหนีส้ิน 65.56 822.87 1,664.28 1,631.89 
รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 763.26 1,001.95 1,146.57 3,457.99 

หน่วย:  ร้อยละ 

รายการ 2561 2562 2563 2564 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 64.13% 64.40% 75.51% 75.38% 
อตัราก าไรสทุธิ 32.29% 37.64% 32.31% 30.82% 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 
(เท่า) 

0.09 0.82 1.45 0.47 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 17.57% 10.55% 6.95% 5.26% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 15.80% 12.84% 13.69% 8.58% 
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (EPS) (บาท) 0.153 0.1797 0.2202 0.2403 
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ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ มีความเห็นว่างบการเงินดงักล่าว
ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุม
สามัญผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส  าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้  

การลงมติ วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการ
จ่ายปันผล 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
ขอ้ 54 ซึง่ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 98,783,277 บาท จงึเห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ
การจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2564 จ านวน 4,939,164 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งจะท าใหทุ้นส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
มีจ านวนทัง้สิน้ 17,522,975 บาท  

นอกจากนี ้ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 53 ก าหนดใหก้ารจ่ายเงิน
ปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิ
ใหจ้่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัรา
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน เง่ือนไข และขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญากูยื้ม
เงิน หรือสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ความตอ้งการในการใชเ้งินทุนและ
เงินทนุหมนุเวียน รวมถงึปัจจยัดา้นอื่น ๆ ท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมท่ี
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ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษัทพิจารณาจ่าย
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดดงันี ้

(ก) จ่ายปันผลส าหรบัผลด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2564 จากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร โดยจ่าย
ปันผลเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 30 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล จ านวนไม่เกิน 
41,719,057 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 20,859,528.50 บาท หรือคิด
เทียบเป็นมลูคา่เท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทตอ่หุน้ 

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 
2,317,786 บาท (เพ่ือรองรบัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) แห่ง
ประมวลรษัฎากรใหก้บัผูร้บัปันผล) 

รวมการจ่ายเงินปันผลในขอ้ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0185186 บาท หรือคิดเป็น
จ านวนเงินประมาณไมเ่กิน 23,177,314.50 บาท หรือเท่ากบัรอ้ยละ 23.46 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2564 โดย
เงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว ้โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ภายในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

อย่างไรกต็าม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดม้ีการจ่ายปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นหุน้และเงินสด ตามมติท่ีประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2564 โดยจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทคิดเทียบ
เป็นมลูคา่เท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทตอ่หุน้ และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.0018519 
บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทัง้สิน้ในอตัรา 0.0185186 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้หากรวมการจ่ายปันผลท่ี
เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในครัง้นี ้รวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลขา้งตน้จะคิด
เป็นการจ่ายปันผลเป็นหุน้ทัง้สิน้ในอตัรา 0.0370372 บาทตอ่หุน้ 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทยีบกับปีทีผ่่านมา เป็นดังนี ้

การจ่ายปัน
ผลจากผลการ
ด าเนินงาน 

(ปี) 

อัตราการจ่ายปันผล รวมอัตราการจ่ายปันผล
ทัง้สิน้ในอัตรา (บาท/หุ้น) 

อัตราปันผลเทยีบกับ
ก าไรสุทธิ หุน้ เงนิสด 

2564 0.0166667 0.0018519 0.0185186 41.82 

2563 0.0333333  0.0037037 0.037037 33.51 
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 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี ในอตัรารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
เป็นจ านวน 4,939,164 บาท 

(ข) จ่ายปันผลส าหรบัผลด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2564 จากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร โดยจ่าย
ปันผลเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 30 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล จ านวนไม่เกิน 
41,719,057 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 20,859,528.50 บาท หรือคิด
เทียบเป็นมลูคา่เท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทตอ่หุน้ 

(ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 
2,317,786 บาท (เพ่ือรองรบัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) แห่ง
ประมวลรษัฎากรใหก้บัผูร้บัปันผล) 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 เมษายน 2565 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท จ านวน 3,872,105.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 643,673,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 639,801,540.50 บาท โดยการตัดหุ้นจด
ทะเบยีนทีย่ังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 7,744,211 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะจ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญของบริษัทฯ  
ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 5 ขา้งตน้ บริษัทฯ จงึตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรบัการจ่าย
ปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ก าหนดว่า บริษัทมหาชน
จ ากัดจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมขึน้ และจะกระท าไดเ้มื่อหุ้น
ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ท่ีเหลือนัน้เป็นหุน้ท่ีออกไวเ้พ่ือรองรบั
หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้  

เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมีหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 7,744,211 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท ซึง่เป็นหุน้คงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 
เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2564 ดงันัน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จ านวน 3,872,105.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 643,673,646 บาท เป็นทุน



 

หนา้ 7 ของ 7 
 

จดทะเบียนจ านวน 639,801,540.50 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัท 
จ านวน 7,744,211 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 3,872,105.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 643,673,646 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 639,801,540.50 บาท โดยการตดัหุน้จด
ทะเบียนท่ียังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 7,744,211 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดัง
รายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบยีน 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตาม
วาระท่ี 6 ขา้งตน้ จงึเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ
ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 639,801,540.50  บาท (หกรอ้ยสามสิบเกา้ลา้นแปดแสนหนึ่งพัน
หา้รอ้ยสี่สิบบาทหา้สิบสตางค)์ 

  แบ่งออกเป็น 1,279,603,081 หุน้ (หนึ่งพันสองรอ้ยเจ็ดสิบเก้าลา้นหกแสน
สามพนัแปดสิบเอด็หุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น:       

  หุน้สามญั 1,279,603,081 หุน้ (หนึ่งพันสองรอ้ยเจ็ดสิบเก้าลา้นหกแสน
สามพนัแปดสิบเอด็หุน้) 

  หุน้บรุิมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 
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ทัง้นี ้ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 20,859,528.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 639,801,540.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 660,661,069 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 41,719,057 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ ดงั
รายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 5 ขา้งตน้ ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 20,859,528.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
639,801,540.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 660,661,069 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
41,719,057 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล** ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 

**อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ เป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ จะตอ้งปรบัสิทธิตามขอ้ก าหนดว่าดว้ย
สิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท
ฯ ครัง้ท่ี 1 (CHAYO-W1) และใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (CHAYO-W2) เพ่ือรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไป
กวา่เดิม 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  

(ก) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ  

สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะจ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงตอ้งเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ 

 



 

หนา้ 9 ของ 9 
 

(ข) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพ่ิมทุนในครัง้นีจ้ะช่วยลดการจ่ายเงินของบริษัทฯ  ท าใหบ้ริษัทฯ มี
เงินทนุส ารองท่ีสามารถน าไปใชใ้นการส าหรบัขยายกิจการ หรือมีเงินทนุหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 20,859,528.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
639,801,540.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 660,661,069 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
41,719,057 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

หมายเหตุ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย์สุจริตและระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบัติหนา้ที่
ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถ้ือหุน้สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสยีหายจาก
กรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได ้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหาก
การไม่ปฏิบัติหนา้ที่น ั้น เป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้
ประโยชนไ์ปโดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิฟ้องรอ้งเรียกคนืประโยชนจ์ากกรรมการนัน้
แทนบริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิ่มเตมิ) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์”) 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบยีน 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏ
ตามวาระท่ี 8 ขา้งตน้ จงึเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 
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“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 660,661,069  บาท (หกรอ้ยหกสิบลา้นหกแสนหกหมื่นหนึ่งพนั
หกสิบเกา้บาทถว้น) 

  แบ่งออกเป็น 1,321,322,138 หุน้ (หนึ่งพันสามรอ้ยย่ีสิบเอ็ดลา้นสามแสน
สองหมื่นสองพนัหนึ่งรอ้ยสามสิบแปดหุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น:       

  หุน้สามญั 1,321,322,138 หุน้ (หนึ่งพันสามรอ้ยย่ีสิบเอ็ดลา้นสามแสน
สองหมื่นสองพนัหนึ่งรอ้ยสามสิบแปดหุน้) 

  หุน้บรุิมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  
20,859,528.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 639,801,540.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
660,661,069 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 41,719,057 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 8 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 41,719,057 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล (Record Date) ใน
อตัราจดัสรร 30 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 20,859,528.50 บาท หรือคิดเทียบเป็น
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มลูคา่เท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทตอ่หุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรร
หุน้ปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0166667 บาทต่อหุน้ ส  าหรับเศษหุน้
ดงักลา่ว  

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 
(2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด  าเนินการต่าง ๆ อนั
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ 
และหลกัฐานที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืน
ค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลักฐาน ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และการน าหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ  านาจในการด าเนินการ
อื่นใดอนัจ าเป็น และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามแบบ
รายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 41,719,057 หุน้ 
มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ี
มีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล (Record Date) ในอตัราจัดสรร 30 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

วาระที ่11 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 
ก าหนดวา่ “ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวน
หนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจด
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ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนัน้จะใชวิ้ธีจบัสลาก
วา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีตอ่ ๆ ไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และหากในคราว
ใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งใน
คราวนัน้ ใหก้รรมการดงักลา่วพน้จากต าแหน่งโดยวิธีจบัสลาก ทัง้นี ้กรรมการผูท่ี้ออกตามวาระนัน้ ๆ อาจถูก
เลือกเขา้รบัต าแหน่งใหมอ่ีกก็ได”้ 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระใน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 จ านวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นายวฒิุศกัดิ ์ลาภเจริญทรพัย ์  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

2. พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธุ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา  
และพิจารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

3. นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์   กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4. นางพิมพ ์ปัทมสิงห ์ณ อยธุยา  กรรมการ 

เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ได ้ในช่วงระหว่างวนัท่ี 
26 ตลุาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ผยแพรผ่่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 25 ตลุาคม 2564 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้
รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครัง้นี ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) พิจารณาแลว้เห็นว่า
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. 
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนายวฒิุศกัดิ์ ลาภเจริญทรพัย ์และพลอากาศเอกอานนท ์จารยะ
พนัธุ ์ซึง่เป็นกรรมการอิสระ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิตรงตามนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ สมควรไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยขอ้มูลของกรรมการที่ไดร้ับเสนอช่ือเพ่ือ
เลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏ
ตามประวตัิโดยสงัเขปของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 และรายนามและประวตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะ และ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 ตามล าดบั 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ) 
พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทุกท่านข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแลว้ จงึเห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา
อนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ดงัมีรายช่ือต่อไปนี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง 

1. นายวฒิุศกัดิ ์ลาภเจริญทรพัย ์  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2. พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธุ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา  

และพิจารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 
3. นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ ์   กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4. นางพิมพ ์ปัทมสิงห ์ณ อยธุยา  กรรมการ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

หมายเหตุ ทัง้นี ้เพือ่ปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีในการเลือกตัง้คณะกรรมการครัง้นี ้
บริษทัฯ จะเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล 

วาระที ่12 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 
ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตและ
บทบาทความรบัผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงค่าตอบแทนจากธุรกิจ
ท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจ  
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ดงันี ้

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน: ในรูปแบบของเบีย้ประชุมและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนสัแลว้เป็นเงินไม่
เกิน 2,500,000 บาท ตอ่ปี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยทีเ่ป็นตัวเงิน 

ปี 2564 ปี 2565 
 (ปีทีเ่สนอ) 

จ านวนค่าตอบแทน 
 (บาท) 

จ านวนค่าตอบแทน 
 (บาท) 

คา่ตอบแทนรวม ไมเ่กิน 2,000,000 ไมเ่กิน 2,500,000 

รายละเอยีดค่าเบีย้ประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย มีดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท ค่าเบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง/ต่อคน) 
ประธานกรรมการ 27,500 บาท 
กรรมการบริษัท 15,000 บาท 

 
คณะกรรมการชุดย่อย ค่าเบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง/ต่อคน) 
ประธานกรรมการชดุย่อย 12,500 บาท 

กรรมการ 10,000 บาท 

หมายเหต ุ กรรมการที่ไดร้บัเงนิเดอืนประจ าในฐานะผูบ้ริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะไม่ไดร้บั
คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั และกรรมการชดุย่อย 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นผลประโยชนอ์ืน่ใด ไม่รวมถงึสวัสดกิารทีใ่หกั้บพนักงานทั่วไป: ไมม่ ี
ค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยทีเ่ป็น
ผลประโยชนอ์ืน่ใด 

ปี 2564 ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) 
มูลค่าค่าตอบแทน 

 (บาท) 
มูลค่าค่าตอบแทน 

 (บาท) 
คา่ตอบแทนรวม ไมม่ ี ไมม่ ี

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2565 ดงัรายละเอียดขา้งตน้  
การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและ 
บริษัทย่อย ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  
ขอ้ 59 และขอ้ 62 ซึง่ก าหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปีของบริษัทฯ และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่งออกไปนัน้ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อาจพิจารณาเลือก
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้ทัง้นี ้บริษัทฯ ตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
ในกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของ  
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดพิ้จารณาผลการ
ปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (“PwC”) และมีความเห็น
วา่ ผูส้อบบญัชี จาก PwC มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย เน่ืองจาก PwC มีผลการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบบญัชีอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจมาโดยตลอด รวมทัง้ 
PwC มีเครือข่ายครอบคลมุในหลายประเทศ และเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล จึงไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย
ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห้ PwC 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของ PwC แทนได ้

(1) นายบญุเลิศ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5339  
เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแลว้ 4 รอบปีบญัชี หรือ  

(2) นายชาญชยั ชยัประสิทธิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3760  
ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ  

(3) นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4298  
ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ   

ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร กรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใดจงึมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565 ของ PwC แลว้  
มีความเห็นวา่คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
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4,410,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากค่าตอบแทนท่ีจ่ายจริงส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมาจ านวน 260,000 
บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอยีดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2564 (จ่ายจริง) ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) 
คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย  

4,150,000 บาท 
(รวม 6 บริษัท) 

ไมเ่กิน 4,410,000 บาท 
(รวม 6 บริษัท) 

คา่บริการอื่นของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย (รวม 6 บริษัท) 

ไมม่ ี ไมม่ ี

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้และเห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก  PwC เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,410,000 บาท ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่14 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่าเมื่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาวาระการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุเรียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด สามารถขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุก็ได ้  

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันพุธท่ี 27 
เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ซึง่จะจดัในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) 

ในการนี ้บริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะ
ใหแ้ก่บคุคลอื่นเพ่ือเขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะดงักลา่ว ยืนยนัตวัตนผ่านทาง application “IR PLUS AGM” โดยเตรียม
แบบฟอรม์ลงทะเบียนพรอ้มเอกสารประกอบ ตามท่ีก าหนดในส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 ทัง้นี ้ท่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ (ถา้มี) 
สามารถยืนยนัตวัตนไดต้ัง้แตว่นัท่ี 11 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป จนถงึวนัท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. และผู้
ถือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ (ถา้มี) สามารถเขา้สูร่ะบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพ่ือเขา้รว่มประชมุไดใ้นวนัท่ี 27 เมษายน 2565 
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. เป็นตน้ไป 
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*** โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 กรณีพบ
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน application “IR Plus AGM” โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ทีโ่ทรศัพทห์มายเลข 02-022-6200 
ในวันจันทรถ์งึศุกร ์เวลา 9.00 – 17.30 น. 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมการ
ประชมุไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถ
มอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมีรายช่ือปรากฏตามรายนาม และประวัติกรรมการอิสระท่ี 
บริษัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7  ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะของตนได ้
โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งบริษัทฯ ไดแ้นบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
แบบ ข.และแบบ ค. ปรากฏตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ี
ละเอียดชดัเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุบางประเทศท่ีแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้) ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด (Download) หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้าก
เว็บไซตข์องบริษัทฯ ท่ี www.chayo555.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้ โปรดส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะพรอ้มกบัเอกสารประกอบ ตามท่ีก าหนดใน ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 มายงับริษัทฯ ภายในวันที ่25 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 

17.30 น. โดยส่งมาท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  ในการนี ้บริษัทฯ ขอก าหนดใหห้นงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ ไดร้บัทางไปรษณีย์ในวนัท่ี 25 
เมษายน 2565 เป็นวนัสดุทา้ยท่ีผูร้บัมอบฉนัทะจะมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามหรือประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้สง่ค าถามหรือความ
คิดเห็นลว่งหนา้ (ถา้มี) มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดงันี ้

1. ฝ่ายเลขานกุารบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ

2. สง่มาทางอีเมล ์Info.ir@chayo555.com

โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคดักรองค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8  ในการนี ้บริษัทฯ ขอเสนอแนะใหผู้ถื้อหุน้ศกึษาค าชีแ้จงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารท่ีตอ้งแสดง
เพ่ือเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ และการเขา้รว่มประชมุและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท่ี์ 
25 มีนาคม 2565 (Record Date) 
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จงึขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วขา้งตน้ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

(นายสขุสนัต ์ยศะสนิธุ)์ 
   กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดคู  าบอกกลา่วเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ไดต้ัง้แต่วนัท่ี 11 เมษายน 2565 ท่ี www.chayo555.com ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ”์ > “การประชุมผูถื้อหุน้” 
และสามารถส่งค าถามเก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ล่วงหนา้ไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ
ทางอีเมล ์info.ir@chayo555.com 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่: นางสาวฐานิตา ราชกวี 

    ส  านกังานเลขานกุารบริษัท บริษัท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

    โทรศพัท ์02-016-4409 โทรสาร 02-001-2555 


