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กรุงเทพมหานคร 10220 
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 

 

เลขที่ 059/2565 

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 

เรียน   ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2565 
 2.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
 3. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชัดเจน) 

และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุบางประเทศที่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้) 

 4.  รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้ร ับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของ 
บรษัิทฯ 

 5. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 6. เอกสาร/หลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-

MEETING) 
 7. ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-MEETING) 

  ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
10 พฤศจิกายน 2565 ไดม้ีมติใหเ้รยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัองัคารที่ 27 ธนัวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ
การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ได้จัดขึน้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 
โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมและไดจ้ัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันที่  
27 เมษายน 2565 สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 ไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามมติที่ประชุม และไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ 
หรือผูม้ีสว่นไดเ้สียหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกัทว้ง หรือโตแ้ยง้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 
เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ดงักลา่ว 

การลงมติ วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงนิสด)   

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับ
แผนการลงทนุ เง่ือนไขและขอ้จ ากัดตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญากูย้ืมเงินหรือสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานและปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณา
ทบทวนและแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุม่บริษัท
ในอนาคต ความตอ้งการในการใชเ้งินทนุและเงินทนุหมนุเวียนรวมถึงปัจจยัดา้นอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายปันผล
ดงักล่าวจะไม่เกินกว่าก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ จากก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรร ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในอตัรา 40 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล เป็นจ านวนไม่เกิน 32,315,010* หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมมลูค่า
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 16,157,505 บาท หรอืคิดเทียบเป็นมลูคา่เทา่กบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0125000 บาทตอ่หุน้ 

 * เนื่องจากบริษัทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 10 มกราคม 2566 
ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัวนัก าหนดใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (CHAYO-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2”) ครัง้ที่ 6 
ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 บรษัิทจึงก าหนดจ านวนหุน้ท่ีจะจ่ายปันผลบนสมมติฐานท่ีวา่มีผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ CHAYO-W2 ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัททัง้จ านวน ซึ่งจะเท่ากบัจ านวนหุน้สามญัที่ออกและช าระ
แลว้ของบริษัท ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล รวมกบั จ านวนหุน้รองรบัการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 หรอืเทา่กบั ((1,066,390,144+226,210,215)/40) 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว บรษัิทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนใน
อตัรา 0.0125000 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว  

 (ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0013890 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 1,795,422 
บาท (เพื่อรองรบัภาษีหกั ณ ที่จ่าย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) แหง่ประมวลรษัฎากร 
ใหก้บัผูร้บัปันผล)  

รวมการจ่ายเงินปันผลในขอ้ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0138890 บาท หรือคิดเป็น

จ านวนเงินประมาณไม่เกิน 17,952,927 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอตัราที่

กฎหมายก าหนดไว ้โดยบริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 10 

มกราคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 26 มกราคม 2566 

 อยา่งไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างตน้ยงัมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัตจิากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2565 
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ในการนีเ้นื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 8/2565 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิท จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะตอ้งปรบั
สทิธิตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิและผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 2 (CHAYO-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

CHAYO-W2”) เพื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิท จากก าไรสะสมที่ยงัไมจ่ดัสรร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อตัรา 40 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล เป็นจ านวนไม่เกิน 32,315,010* หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม
มลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน 16,157,505 บาท หรอืคิดเทียบเป็นมลูคา่เทา่กบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0125000 บาทต่อ
หุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจัดสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสด
แทนในอตัรา 0.0125000 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว  

 (ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0013890 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 1,795,422 
บาท (เพือ่รองรบัภาษีหกั ณ ที่จ่าย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) แหง่ประมวลรษัฎากร 
ใหก้บัผูร้บัปันผล)  

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 มกราคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 26 มกราคม 2566 

การลงมติ วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 7,459,512 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
660,661,069.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 653,201,557.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจาการ
จ่ายหุ้นปันผลและการส ารองหุ้นเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิหรือ Chayo-W1 ออกจ านวน 14,919,024 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ขา้งตน้ บริษัทฯ จึงตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรบัการจ่ายปันผล
เป็นหุน้สามญัของบรษัิทฯ อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ก าหนดว่า บริษัทมหาชนจ ากดัจะเพิ่ม
ทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหมเ่พิ่มขึน้ และจะกระท าไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหนา่ยและ
ไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ที่เหลือนัน้เป็นหุน้ที่ออกไวเ้พื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุน้  
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เนื่องจากบริษัทฯ ยงัคงมีหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 14,919,024 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ซึง่เป็นหุน้คงเหลอืจากการจดัสรรหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที่ 27 
เมษายน 2565 จ านวน 7,740,761 หุน้ และ หุน้คงเหลอืจากการใชร้องรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) จ านวน 7,178,263 หุน้ ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่
ก าหนด บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 7,459,512 จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
660,661,069.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 653,201,557.00 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ได้
ออกจ าหนา่ยของบรษัิท จ านวน 14,919,024 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 7,459,512 บาท จาก
ทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 660,661,069.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 653,201,557.00 บาท โดยการตดั
หุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 14,919,024 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดัง
รายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียน 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระ
ที ่3 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 653,201,557  บาท (หกรอ้ยหา้สิบสามลา้นสองแสนหนึ่งพันห้า
รอ้ยหา้สบิเจ็ดบาทถว้น) 

  แบง่ออกเป็น 1,306,403,114 หุน้ (หนึ่งพันสามรอ้ยหกลา้นสี่แสนสามพันหนึ่ง
รอ้ยสบิสีหุ่น้) 

  มลูคา่หุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สบิสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น:       

  หุน้สามญั 1,306,403,114 หุน้ (หนึ่งพันสามรอ้ยหกลา้นสี่แสนสามพันหนึ่ง
รอ้ยสบิสีหุ่น้) 

  หุน้บรุมิสทิธิ -     หุน้     (                    -                  )” 
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ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ
จดทะเบียนของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 16,157,505.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 653,201,557.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 669,359,062.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ านวน 32,315,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 16,157,505.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
653,201,557.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 669,359,062.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 
32,315,010 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล** โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 16,157,505.00 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 653,201,557.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 669,359,062.00 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 32,315,010 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

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

หมายเหตุ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถ้ือหุน้สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได ้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ)(“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และหากการไม่ปฏบิตัหินา้ทีน่ ัน้ เป็นเหตุ
ใหก้รรมการบรษิัทหรอืบคุคลทีม่ีความเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิ
ฟ้องร้อง เรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียน  

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระ
ที ่5 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 669,359,062  บาท (หกรอ้ยหกสิบเก้าลา้นสามแสนหา้หมื่นเก้า
พนัหกสบิสองบาทถว้น) 

  แบง่ออกเป็น 1,338,718,124 หุน้ (หนึ่งพันสามรอ้ยสามสิบแปดลา้นเจ็ดแสน
หนึง่หมื่นแปดพนัหนึง่รอ้ยยี่สบิสีหุ่น้) 

  มลูคา่หุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สบิสตางค)์ 

 

  โดยแยกออกเป็น:       

  หุน้สามญั 1,338,718,124 หุน้ (หนึ่งพันสามรอ้ยสามสิบแปดลา้นเจ็ดแสน
หนึง่หมื่นแปดพนัหนึง่รอ้ยยี่สบิสีหุ่น้) 

  หุน้บรุมิสทิธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
16,157,505.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 653,201,557.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
669,359,062.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 32,315,010 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงั
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565  
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 32,315,010 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่มีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล (Record 
Date) ในอตัราจดัสรร 40 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 16,157,505 บาท หรือคิดเทียบเป็น
มลูคา่เทา่กบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0125000 บาทตอ่หุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปัน
ผลดงักลา่ว บรษัิทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0125000 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 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 และลงนามในเอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ 

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

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
32,315,010 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ที่มีสทิธิไดร้บัหุน้ปันผล ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล (Record Date) ในอตัราจัดสรร 40 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ดงั
รายละเอียดขา้งตน้ 
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การลงมติ วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่าเมื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบ
วาระท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้รวมกนัไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้
ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด สามารถขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชุม
ก็ได ้  

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัองัคารที่ 27 ธันวาคม 
2565 เวลา 10.00 น. ซึง่จะจดัในรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) 

ในการนี ้เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไปดว้ยความ
ถกูตอ้งและเรยีบรอ้ย บรษัิทใครข่อใหท้า่นผูถื้อหุน้และ /หรือท่านผูร้บัมอบฉนัทะโปรดจดัเตรียมเอกสารหรือหลกัฐาน
เพื่อแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ
ปฏิบตัิตามขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
รายละเอียดตามเอกสารสิ่งทีส่่งมาด้วย 7  

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการรกัษาสทิธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มการประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง และประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมีรายช่ือปรากฏตามรายนาม และประวตัิกรรมการอิสระที่ บริษัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระของบรษัิทฯ สิ่งทีส่่งมาด้วย 4  ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของตนได ้โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ
ในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ซึง่บรษัิทฯ ไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค. ปรากฏตามหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)  และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุบาง
ประเทศที่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถ
ดาวนโ์หลด (Download) หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วขา้งตน้ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.chayo555.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใด
แบบหนึง่ตามที่ระบไุวเ้ทา่นัน้ ทัง้นี ้โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มกบัเอกสารประกอบ ตามที่ก าหนดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มายงับริษัทฯ 
ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ก่อนเวลา 17.30 น. โดยสง่มาที่ฝ่ายเลขานกุารบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 44/499-504 
ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  ในการนี ้บรษัิทฯ ขอก าหนดใหห้นงัสอืมอบฉนัทะที่บรษัิทฯ ไดร้บัทาง
ไปรษณียใ์นวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2565 เป็นวนัสดุทา้ยที่ผูร้บัมอบฉนัทะจะมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามหรอืประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้สง่ค าถามหรอืความคดิเห็น
ลว่งหนา้ (ถา้มี) มายงับรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2565 ผา่นช่องทางดงันี ้

 1. ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรอื 
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  2. สง่มาทางอีเมล ์Info.ir@chayo555.com 

โดยบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการคดักรองค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บังคับของบริษัทฯ  เรื่องการประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม  
สิ่งทีส่่งมาด้วย 5  ในการนี ้บรษัิทฯ ขอเสนอแนะใหผู้ถื้อหุน้ศกึษาเอกสาร/หลกัฐานเพื่อแสดงสทิธิในการเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2565 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-MEETING) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2565 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-MEETING) สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 1/2565 ในวันศุกร ์ที่  
25 พฤศจิกายน 2565 (Record Date) 

จึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วขา้งตน้ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสขุสนัต ์ยศะสนิธุ)์ 
   กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดคู  าบอกกลา่วเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ไดต้ัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ www.chayo555.com ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ”์ > “การประชุมผูถื้อหุน้” และสามารถส่ง
ค าถามเก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ล่วงหนา้ไดท้ี่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่  44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือทางอี เมล ์ 
info.ir@chayo555.com 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวฐานติา  ราชกว ี

     ส านกังานเลขานกุารบรษัิท บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
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