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เลขท่ี CGC073/62  

วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่2/2562 

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ส าเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562 
   2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) 
   3.  รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
   4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
   5. รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผูร้ับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอสิระของ

บริษัท 
   6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
   7. แผนที่สถานท่ีจัดการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2562 

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้

มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 9.00 น.) ณ ห้อง
ประชุมเจมินี่ (Gemini) ช้ัน 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน ณ เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันที ่30 เมษายน 2562 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยบริษัท
ฯ ได้มีการจัดท ารายงานการประชุมและได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้ง
นี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2562 ดังกล่าว 

 
การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 2  พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด) 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระบุเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

 

หน้า 2 ของ 6 
 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ
งบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ท้ังนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน 
เง่ือนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานและปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้
เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกว่าก าไรสะสมที่
ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูป
ของหุ้นปันผลและเงินสด และก าหนดจ่ายปันผลดังนี้ 

 
1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จดัสรร ณ สิ้นปี 2561 เป็นจ านวนไม่เกิน 30,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 15 

ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น (อนึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการค านวณ

ตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้วบริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวท้ิงและไม่จ่ายชดเชย) 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0027778 บาทหรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,666,680 บาท รวมข้อ 1. 

และ 2. เป็นการจา่ยปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0277778 บาทหรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 16,666,680 บาท โดยเงิน

ปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามอตัราที่กฎหมายที่ก าหนดไว้ 

3. ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิของผูถ้ือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันท่ี 18 

พฤศจิกายน 2562 (Record Date) โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2562  

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจ านวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 บาท โดยวิธีตัดจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไม่ได้ ซ่ึงคงเหลือ
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ัง
ที่ 1/2562  

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้มี
มติอนุมัติให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 56,000,000 หุ้น เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด จ านวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในบางส่วนนั้นเป็นหุ้นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จัด



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระบุเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

 

หน้า 3 ของ 6 
 

จ าหน่าย จึงท าให้ยังมีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตาม
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 จ านวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฯ จ านวน 8,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 บาท โดย
วิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป ( General 
Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 จ านวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 
การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากมีการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 8,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยัง
ไม่ได้จ าหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 จ านวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฎใน
วาระที่ 3 ข้างต้นและเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

“ข้อ 4 ทุนของบริษัท 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) 
แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) 
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าศูนยบ์าท) 
แบ่งออกเป็น 
หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระบุเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

 

หน้า 4 ของ 6 
 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทนุจ านวน 15,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 
315,000,000 บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาท) 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล บริษัทฯ จึงจ าเป็นจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฯ จ านวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 
315,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน) ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 
การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 15,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 315,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวนไม่
เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น ดังนี้ เพื่อให้การเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในส่วนที่
เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความ
เดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

“ข้อ 4 ทุนของบริษัท 315,000,000 บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาท) 
แบ่งออกเป็น 630,000,000 หุ้น (หกร้อยสามสิบล้านหุ้น) 
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าศูนยบ์าท) 
แบ่งออกเป็น 
หุ้นสามญั 630,000,000 หุ้น (หกร้อยสามสิบล้านหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น - 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระบุเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

 

หน้า 5 ของ 6 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 
การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 6 ข้างต้น 
บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปันผล 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
 
ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท้ังหมดจ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น 
ในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน) 
 
การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 

(Record Date) บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันประชุม เป็นต้นไป 

 
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้ง บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน

การประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ 
ก. แบบ ข.และแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้
จากเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.chayo555.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่าน้ัน ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่ง
หนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหลักฐานประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชโย กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  

 



กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบยีนที่ระบุเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค๊ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐาน
แสดงตน มาแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

 

หน้า 6 ของ 6 
 

นอกจากน้ี เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
คนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระและคุณสมบัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 6 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

             (นายสุขสันต์ ยศะสินธุ)์ 
   กรรมการและประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
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