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เลขที่ 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 จำกัด (มหาชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 

 

เลขที่ 162/2564 

วนัที่ 29 กนัยายน 2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2564 
 2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
 3. สารสนเทศหุน้กูแ้ละตั๋วแลกเงิน 

 4. ค าชีแ้จงการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ตอ้งแสดงเพื่อเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ และการเขา้รว่มประชมุ
และลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM  

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

  6. รายนาม และประวตัิกรรมการอิสระที่บรษิัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ 
 7. ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 

  ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่  5/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  27 
สิงหาคม 2564 ไดมี้มติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวันจันทรท์ี่  18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุมซึ่งปรบัปรุงตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 ซึ่ง
ประชมุเม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2564  ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ได้จัดขึ ้นเม่ือวันที่  27 เมษายน 2564  
โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมและไดจ้ัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่ง  
ประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม  ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว   
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันที่  27 เมษายน 2563  
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามมติที่ประชุม และไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ 
หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งทักทว้ง หรือโตแ้ยง้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดงักล่าว 
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การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 4,407 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะ (1) จดัสรรหุน้สามัญเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ
และการปรบัสิทธิในอนาคตของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) และ (2) จัดสรรหุน้สามัญเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในอนาคตของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2”) 
บรษิัทฯ จึงตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) ก าหนดว่า บริษัทมหาชนจ ากัดจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จด
ทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มขึน้ และจะกระท าไดเ้ม่ือหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงินค่า
หุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แตหุ่น้ที่เหลือนัน้เป็นหุน้ที่ออกไวเ้พื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 

เน่ืองจากบริษัทฯ ยังคงมีหุน้สามัญที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 4,407 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  
ซึ่งเป็นหุน้คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 
2564 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จ านวน 
2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 599,985,518.00 บาท 
โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิัทฯ จ านวน 4,407 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ านวน 2,203.50 บาท จากทนุ
จดทะเบียนเดิมจ านวน 599,987,721.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 599,985,518.00 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียน
ที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิัทฯ จ านวน 4,407 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพือ่ใหส้อดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระ
ที่ 2 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บรษิัทฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน 
จ านวน 

599,985,518.00 บาท (หา้รอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนแปดหมื่นหา้พนัหา้รอ้ยสบิแปดบาท) 
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 แบง่ออกเป็น 1,199,971,036 หุน้ (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพนัสามสิบหกหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ             0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 1,199,971,036 หุน้ (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพนัสามสิบหกหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ   -            หุน้ (         -  )” 

ทั้งนี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้  
กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
การลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท จ านวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 

599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 623,485,518 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทุนจ านวน 

47,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท  

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะออกหุน้เพิ่มทุนเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิและ
การปรบัสิทธิในอนาคตของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรบัสิทธิในอนาคตของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
CHAYO-W2 เพื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ  CHAYO-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ 
CHAYO-W2 ไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 47,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพื่อ 1) รองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จ านวนไม่เกิน 
19,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และ 2) รองรบัการปรบัสิทธิในอนาคตของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
CHAYO-W2 จ านวนไม่เกิน 28,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2  

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ านวน 23,500,000 บาท จาก
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ทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 599,985,518.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน 47,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดขา้งตน้  

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 

หมายเหตุ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบัติหนา้ที่ดังกล่าว
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถ้ือหุ ้นสามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการ 
คนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได ้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนและหากการไม่ปฏิบตัหินา้ที่
นัน้ เป็นเหตุใหก้รรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ือหุน้
สามารถใชส้ิทธิฟ้องรอ้งเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 
แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียน  

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระ
ที่ 4 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. โดยใหใ้ช้
ขอ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน 
จ านวน 

 623,485,518.00 บาท (หกรอ้ยยี่สิบสามลา้นสี่แสนแปดหมื่นหา้พนัหา้รอ้ยสิบแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น  1,246,971,036 หุน้ (หนึ่งพนัสองรอ้ยสีส่ิบหกลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพนัสามสิบหกหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ             0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั  1,246,971,036 หุน้ (หนึ่งพนัสองรอ้ยสีส่ิบหกลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพนัสามสิบหกหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ   -            หุน้ (         -  )” 

 

ทั้งนี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้  
กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ  

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง 
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
CHAYO-W1 และการปรับสิทธขิองใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
23,500,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 599,985,518.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 47,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 
4 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน
ไม่เกิน 47,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(6.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 19,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิและการปรบัสิทธิในอนาคตของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 

(6.2)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในอนาคตของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 

 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

(2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน  
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ จ านวน 47,000,000 หุน้  
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อ 1) รองรบัการปรบัสิทธิและการปรบัสิทธิในอนาคตของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
CHAYO-W1 จ านวนไม่เกิน 19,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และ 2) รองรบัการปรบัสิทธิในอนาคต
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จ านวนไม่เกิน 28,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน ดัง
รายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตั๋วแลกเงินของบริษัท จากจ านวน
ไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็นจ านวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหน่ึง 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเน่ืองจากในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งเงินทุนเพื่อใชเ้ป็นทุน
หมนุเวียนเพื่อการลงทนุและขยายกิจการของบรษิัทฯ รวมถึงเพื่อการช าระหนี ้ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงขอเพิ่มวงเงินในการ
ออกและเสนอขายหุน้กู ้และ/หรือตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ จากวงเงินไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 
5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง (โดยอายขุองหุน้กูน้ัน้จะไม่เกิน 10 ปี) เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจ ใชใ้นการ
ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพมาบริหาร ใชเ้ป็นเงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน (ซึ่งรวมถึงการจ่ายช าระหนีค้ืน) ทัง้นี ้รายละเอียดการออกหุน้กูแ้ละตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ปรากฏตาม
สารสนเทศหุน้กูแ้ละตั๋วแลกเงิน ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กู้ และ/หรือตั๋วแลกเงิน
ของบริษัทฯ จากจ านวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็นจ านวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง 
ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง 
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อรองรบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและ
การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ทัง้นี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 
2563 และที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงขอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 30 ขอ้ 40 
และขอ้ 42 ดงันี ้
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   แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 30 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ข้อความเดมิ ข้อความทีแ่กไ้ขใหม ่
ข้อ 30. คณะกรรมการของบรษิัทตอ้งประชมุกนัอย่าง
นอ้ยสามเดือน (3) ต่อครัง้ การประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัท ใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ส  านักงาน
ใหญ่ของบริษัทหรือทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ของสาขาของ
บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่
ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการก าหนด 

ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการ
หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการ จดัส่ง
หนงัสือเชิญประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม หนังสือนัดประชุมจะตอ้งก าหนด
วนั เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชมุ เวน้แต่
ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิและประโยชน์
ของบริษัท ประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุเรว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในกรณีที่กรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปรอ้งขอใหมี้
การเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ
ก าหนดวนันดัประชมุภายในสิบสี่ (14) วนันบัแต่วนัที่
ไดร้บัการรอ้งขอเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 30. คณะกรรมการของบรษิัทตอ้งประชมุกนัอย่าง
นอ้ยสามเดือน (3) ต่อครัง้ การประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัท ใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ส  านักงาน
ใหญ่ของบริษัทหรือทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ของสาขาของ
บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่
ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการก าหนด 

ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการ
หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการ จดัส่ง
หนงัสือเชิญประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม หนังสือนัดประชุมจะตอ้งก าหนด
วนั เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชมุ เวน้แต่
ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิและประโยชน์
ของบริษัท ประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุเรว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในกรณีที่กรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปรอ้งขอใหมี้
การเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ
ก าหนดวนันดัประชมุภายในสิบสี่ (14) วนันบัแต่วนัที่
ไดร้บัการรอ้งขอเช่นวา่นัน้  

ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทสามารถก าหนดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ ในกรณีนี ้การส่ง
หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ
จะส่งโดยจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดยการ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละการส่งหนงัสือเชิญ
โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ เก่ียวข้องกับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และใหก้ารประชมุเช่นว่านัน้มี
ผ ล ท า งก ฎ ห ม าย เช่ น เดี ย ว กั บ ก า รป ระ ชุ ม
คณะกรรมการตามวิธีการที่บัญญัติไวใ้นกฎหมาย
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และขอ้บงัคบัฉบบันี ้

แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 40 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้อความเดมิ ข้อความทีแ่กไ้ขใหม ่
ข้อ 40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ให้
คณะกรรมการจัดท าหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ 
วัน  เวลา ระเบี ยบวาระการประชุม  พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใชช้ดัเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้ม
ทัง้เสนอความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าวและจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ นายทะเบียนและ
ต่อตลาดหลักทรพัย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียน
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยล์่วงหนา้ไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุ
มีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่า
สาม (3) ก่อนวนัประชมุ 

สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตอ้งอยู่ใน
ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานงานใหญ่ของบริษัท หรือ
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนด 

ข้อ 40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ไม่
ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเอง หรือเป็นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือ
เชิญประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุช้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้เสนอความเห็นและค าแนะน า
ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจัดส่งใหผู้ถื้อ
หุน้ นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรพัยใ์นกรณีที่
บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรพัย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชมุ หรอืไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่อง
ที่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นการ
เฉพาะ 

ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่า
สาม (3) ก่อนวนัประชมุ 

สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตอ้งอยู่ใน
ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานงานใหญ่ของบริษัท หรือ
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนด 

แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 42 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้อความเดมิ ข้อความทีแ่กไ้ขใหม ่
ข้อ 42. การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูร้บั
มอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกันไม่
น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ข้อ 42. การประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ดว้ยตนเอง หรอืเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 
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ข้อความเดมิ ข้อความทีแ่กไ้ขใหม ่
(1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถงุหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัด
เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอันระงบัไป ถา้
การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะ
ผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นตอ้งครบ
องคป์ระชมุ 
 

 

เขา้ประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ย่ีสิบหา้ (25) คน หรอืไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็น
องคป์ระชมุ 

ทั้งนี ้ ในกรณีที่ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ์การประชุมนั้นจะตอ้งด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลกัเกณฑ ์และวิธีการที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์และใหก้ารประชุมเช่นว่านั้นมีผล
ทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม
วิธีการที่บญัญตัิไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบันี ้
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัด
เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอันระงบัไป ถา้
การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะ
ผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นตอ้งครบ
องคป์ระชมุ 

 

ทั้งนี ้ ให้บุคคลที่ คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข ข้อบังคับที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 30 ขอ้ 40 และขอ้ 42 ดงั
รายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง 
เป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่9  พจิารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่าเม่ือที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบ
วาระที่แจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุเรียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
สามารถขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุก็ได ้   

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัจันทรท์ี่ 18 ตุลาคม 
2564 เวลา 10.00 น. ซึง่จะจดัในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-meeting) 

ในการนี ้บริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหแ้ก่
บุคคลอื่นเพื่อเขา้รว่มประชุมนและผูร้บัมอบฉันทะดงักล่าว ยืนยนัตวัตนผ่านทาง application “IR PLUS EGM” โดยเตรียมแบบฟอรม์
ลงทะเบียนพรอ้มเอกสารประกอบ ตามที่ก าหนดในส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 ทัง้นี ้ท่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ (ถา้มี) สามารถยืนยนัตวัตน
ไดต้ัง้แต่วนัที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป จนถึงวนัที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 17.30 น. และผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ  
(ถา้มี) สามารถเขา้สูร่ะบบ (Log-in) IR PLUS EGM เพื่อเขา้รว่มประชมุไดใ้นวนัที่ 18 ตลุาคม 2564 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. เป็นตน้ไป 

*** โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ในส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 กรณีติดปัญหา
เกี่ยวกับการใช้งาน application “IR Plus AGM” โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โทรศัพทห์มายเลข 02-022-6200 ในวันจันทรถ์ึง
ศุกร ์เวลา 9.00 – 17.30 น. 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มการประชมุไดด้ว้ย

ตนเอง และประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมีรายช่ือปรากฏตามรายนาม และประวตัิกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของตนได ้โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ

ในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งบรษิัทฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค. ปรากฏตามหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)  และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนบาง

ประเทศที่แต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถ

ดาวนโ์หลด (Download) หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.chayo555.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใด

แบบหนึ่งตามที่ระบุไวเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มกบัเอกสารประกอบ ตามที่ก าหนดในส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 มายงับรษิัทฯ 

ภายในวันที ่15 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 17.30 น. โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 44/499-504 ถนน

พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  ในการนี ้บริษัทฯ ขอก าหนดใหห้นังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดร้บัทาง

ไปรษณียใ์นวนัที่ 15 ตลุาคม 2564 เป็นวนัสดุทา้ยที่ผูร้บัมอบฉนัทะจะมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามหรือประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ส่งค าถามหรอืความคิดเห็น

ล่วงหนา้ (ถา้มี) มายงับรษิัทภายในวนัที่ 15 ตลุาคม 2564 ผ่านช่องทางดงันี ้

 1. ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท บรษิัท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  



 

หนา้ 11 ของ 11 
 

เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรอื 

  2. ส่งมาทางอีเมล ์Info.ir@chayo555.com 

โดยบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคดักรองค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ  จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ  เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยมีรายละเอียดตาม  
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7  ในการนี ้บริษัทฯ ขอเสนอแนะใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาค าชีแ้จงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ตอ้งแสดงเพื่อเขา้
รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ และการเขา้รว่มประชมุและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4   

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2564 ในวันจันทร์ที่  
13 กนัยายน 2564 (Record Date) 

 

    จงึขอเรยีนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ ตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสขุสนัต ์ยศะสินธุ)์ 
   กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดูค าบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ไดต้ัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 ที่ www.chayo555.com ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ > “การประชมุผูถื้อหุน้” และสามารถส่งค าถาม
เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ล่วงหนา้ไดท้ี่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืทางอีเมล ์info.ir@chayo555.com 

 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่: นายกิตติ ตัง้ศรวีงศ ์

     ส านกังานเลขานกุารบรษิัท บรษิัท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

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


