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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 

  
 

แนวปฏิบตัิส ำหรับผู้ถอืหุน้ในกำรเข้ำร่วมประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุน้คร้ังที่ 1/2563 
เน่ืองด้วยกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

 

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

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

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งสอดคลอ้งกับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ แนวปฏิบตัิของตลาด

หลกัทรพัย ์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. ขอความร่วมมือผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านจัดเตรียมหน้ากากอนามัยส าหรับตนเองและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
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 082/2563 

วนัท่ี 3 กนัยายน 2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 

เรียน   ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 
 2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
 3. สารสนเทศหุน้กูแ้ละตั๋วแลกเงิน 

 4. รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารและหลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 5. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)  
และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุบางประเทศที่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้) 

 6. รายนาม และประวตัิกรรมการอิสระท่ีบรษัิทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระของบรษัิทฯ 
 7. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 8. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดเอกสารการประชมุผูถื้อหุน้ 
 9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 

  ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
13 สงิหาคม 2563 ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัศกุรท์ี่ 25 กนัยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม 
แมจิก 3 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น ตัง้อยู่เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 
10210 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ัดขึน้เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2563 โดย
บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมและไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตลอดจนไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามส าเนารายงานประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 1 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามมติที่ประชุม และไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้  
หรือผูม้ีสว่นไดเ้สียหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกัทว้ง หรือโตแ้ยง้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ดงักลา่ว 

 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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กำรลงมติ วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 2  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 1,168.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
440,999,979.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 440,998,811 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยของบริษัท จ ำนวน 2,337 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  สบืเนื่องจากบรษัิทฯ มีความประสงคจ์ะ (1) จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุน้สามญัของ
บริษัทฯ และ (2) จดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ 
บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) บริษัทฯ จึงตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบรษัิทฯ เพื่อรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิทฯ และการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-
W1 ดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี มาตรา 136 แหง่พ.ร.บ.บรษัิทมหาชน ก าหนดวา่ บริษัทมหาชนจ ากดัจะเพิ่มทนุจากจ านวน
ที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหมเ่พิ่มขึน้ และจะกระท าไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหนา่ยและไดร้บัช าระเงิน
คา่หุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แตหุ่น้ที่เหลอืนัน้เป็นหุน้ที่ออกไวเ้พื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ 

เนื่องจากบริษัทฯ ยงัคงมีหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 2,337 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
(เป็นหุน้คงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผล จ านวน 1,111 หุน้ และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 1,226 หุน้ 
ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2563) ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่
ก าหนด บรษัิทฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,168.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
440,999,979.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 440,998,811 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของ
บรษัิท จ านวน 2,337 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,168.50 บาท  
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 440,999,979.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 440,998,811 บาท โดยการตดัหุน้ 
จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 2,337 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระ
ที่ 2 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของ
บรษัิทฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน  

 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  440,998,811 บาท (สี่รอ้ยสี่สบิลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนแปดพนัแปดรอ้ยสิบเอ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 881,997,622 หุน้ (แปดรอ้ยแปดสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเจ็ดพนัหกรอ้ยยี่สิบสองหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ      0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 881,997,622 หุน้ (แปดรอ้ยแปดสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเจ็ดพนัหกรอ้ยยี่สิบสองหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ -            หุน้ (         -  )” 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้  
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียง 
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล (จ่ำยเป็นหุน้ปันผลและเงนิสด)   

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับ
แผนการลงทนุ เง่ือนไขและขอ้จ ากัดตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญากูย้ืมเงินหรือสญัญาต่าง  ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานและปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณา
ทบทวนและแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราวเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุม่บริษัท
ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงปัจจัยด้านอื่น  ๆ ที่ เห็นสมควร ทั้งนี ้ 
การจ่ายปันผลดงักลา่วจะไม่เกินกว่าก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิทฯ จากก าไรสะสมที่ยงัไมจ่ดัสรร ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อตัรา 20 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล เป็นจ านวนไมเ่กิน 44,099,882* หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมมลูค่า
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 22,049,941 บาท หรอืคิดเทียบเป็นมลูคา่เทา่กบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0250000 บาทตอ่หุน้ 
* เนื่องจากบรษัิทฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผล ในวนัท่ี 7 ตลุาคม 2563 (Record Date) ซึ่งจะ
เกิดขึน้ภายหลงัวนัก าหนดใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ครัง้ที่ 2 ใน
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษัทฯ จึงก าหนดจ านวนหุน้ท่ีจะจ่ายปันผลบนสมมติฐานที่ว่ามีผูถื้อใบส าคญัแสดง
สทิธิ CHAYO-W1 ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ทัง้จ านวน  



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว บรษัิทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนใน
อตัรา 0.0250000 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0027777 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 2,449,925 บาท 
(เพื่อรองรบัภาษีหกั ณ ที่จ่าย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรษัฎากร ใหก้บั
ผูร้บัปันผล) 

รวมการจ่ายเงินปันผลในขอ้ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0277777 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน
ประมาณไม่เกิน 24,499,865 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้  
โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล ในวนัท่ี 7 ตลุาคม 2563 (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 
อย่ำงไรก็ตำม สิทธิในกำรรับปันผลดังกล่ำวข้ำงต้นยังมีควำมไม่แน่นอน จนกว่ำจะได้รับอนุมัติจำกที่
ประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2563 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทจากก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรร  ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจ านวนไม่เกิน 44,099,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน 22,049,941 บาท หรอืคิดเทียบเป็นมลูคา่เทา่กบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0250000 บาทตอ่หุน้ 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน 
ในอตัรา 0.0250000 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0027777 บาท หรอืคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 2,449,925 บาท 
(เพื่อรองรบัภาษีหกั ณ ที่จ่าย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) แหง่ประมวลรษัฎากร ใหก้บั
ผูร้บัปันผล)  

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัเงินปันผล ในวนัท่ี 7 ตลุาคม 2563 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563  

กำรลงมติ วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 5  พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 27,299,910.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จ ำนวน 440,998,811 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 468,298,721.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
54,599,821 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สบืเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ และ 
(2) จดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1** ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 
ขา้งตน้ ดังนัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
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จ านวน 27,299,910.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 440,998,811 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 468,298,721.50 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 54,599,821 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อ 1) รองรบัการจ่าย
หุน้ปันผล จ านวนไม่เกิน 44,099,882 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และ 2) รองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ CHAYO-W1 จ านวนไม่เกิน 10,499,939 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 2  

** เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2563 มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัท จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะตอ้งปรบัสิทธิตาม
ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัขอ ง
บรษัิท ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) เพื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 27,299,910.50 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดมิจ านวน 440,998,811 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 468,298,721.50 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทนุจ านวน 54,599,821 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดขา้งตน้  

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุน 
จดทะเบียน  

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระ
ที ่5 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4. โดยใหใ้ช้
ขอ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  468,298,721.50 บาท (สี่รอ้ยหกสิบแปดลา้นสองแสนเกา้หม่ืนแปดพนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบเอ็ด
บาท หา้สบิสตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น   936,597,443 หุน้ (เกา้รอ้ยสามสิบหกลา้นหา้แสนเกา้หม่ืนเจ็ดพนัสี่รอ้ยสี่สิบสามหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ         0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 936,597,443 หุน้ (เกา้รอ้ยสามสิบหกลา้นหา้แสนเกา้หม่ืนเจ็ดพนัสี่รอ้ยสี่สิบสามหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ -            หุน้ (         -  )” 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้  
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 



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

 

หนา้ 7 ของ 9 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้ง 
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ  

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียง 
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรปรับสิทธิของ 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
27,299,910.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 440,998,811 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 468,298,721.50 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 54,599,821 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตาม
วาระที่ 5  ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
จ านวนไมเ่กิน 54,599,821 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(7.1) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 44,099,882 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรา 20 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 
22,049,941 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอตัราการจ่ายปันผล 0.0250000 บาทต่อหุน้ ในกรณีที่ 
ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว บรษัิทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 
0.0250000 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 

(7.2) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 10,499,939 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท  
เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1  

 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาอนมุตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

(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 



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

 

หนา้ 8 ของ 9 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 2 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 54,599,821 หุน้  
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล จ านวนไม่เกิน 44,099,882 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท และรองรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 จ านวนไมเ่กิน 10,499,939 หุน้ มลูคา่ที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท และการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

กำรลงมติ วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มวงเงินในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และ/หรือตั๋วแลกเงินของบริษัท จำกจ ำนวน
ไม่เกิน 1,250,000,000 บำท เป็นจ ำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 บำท ในขณะใดขณะหน่ึง 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเนื่องจากในปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นทุน
หมนุเวียนเพื่อการลงทนุและขยายกิจการของบรษัิทฯ รวมถึงเพื่อการช าระหนี ้ดงันัน้ บริษัทฯ จึงขอเพิ่มวงเงินในการ
ออกและเสนอขายหุน้กู ้และ/หรือตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ จากวงเงินไม่เกิน 1,250,000,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 
2,500,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจ ใชใ้นการซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพมาบริหาร  
ใชเ้ป็นเงินลงทนุในกิจการที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน (ซึ่งรวมถึงการจ่ายช าระหนีค้ืน) 
ทัง้นี ้รายละเอียดการออกหุน้กูแ้ละตั๋วแลกเงินของบรษัิทฯ ปรากฏตามสารสนเทศหุน้กูแ้ละตั๋วแลกเงิน สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 3 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กู้ และ/หรือตั๋วแลกเงินของ 
บริษัทฯ จากจ านวนไม่เกิน 1,250,000,000 บาท เป็นจ านวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง 
ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง 
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วำระที่ 9  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี) 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 27 
สงิหาคม 2563 (Record Date) บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัศกุรท์ี่ 25 
กนัยายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 09.00 น. ของวนัประชุม เป็นตน้ไป 
และขอความรว่มมือจากท่านผูถื้อหุน้ใหด้  าเนินการตามแนวปฏิบตัิส  าหรบัผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 
เนื่องดว้ยการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 (COVID-19) โดยทา่นสามารถแตง่ตัง้บคุคลอื่นหรอืกรรมการอิสระ 



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

 

หนา้ 9 ของ 9 
 

ของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึง่ ซึง่บรษัิทฯ ไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค. ปรากฏตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 
แบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)  และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนบางประเทศที่แต่งตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 5 หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด (Download) 
หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.chayo555.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้
เท่านัน้ ทัง้นี ้ขอความรว่มมือจากท่านไดโ้ปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มกบัหลกัฐานประกอบมายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 21 กนัยายน 
2563 โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220  

ทัง้นี ้ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะมีรายละเอียดปรากฏตามรายนาม และประวตัิกรรมการอิสระ
ที่บรษัิทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระของบรษัิทฯ สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 6  

ทัง้นี ้ ขอให้ผูถื้อหุน้ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับเอกสารและหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ สิ่งทีส่่งมาดว้ย 4 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
เรือ่งการประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 7 

จึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วขา้งตน้ 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสขุสนัต ์ยศะสนิธุ)์   
   กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

 

 
หมำยเหตุ 

ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดคู  าบอกกลา่วเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ไดต้ัง้แต่วนัที่ 3 กันยายน 2563 ที่ www.chayo555.com ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ”์ > “การประชุมผูถื้อหุน้” และสามารถ 
สง่ค าถามเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ลว่งหนา้ไดท้ี่ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืทางอีเมล ์thikhamporn.p@chayo555.com  

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

   โทรศพัท ์02-016-4499 โทรสาร 02-001-2555 


