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เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. คาชีแ้ จงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ตอ้ งแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการเข้า
ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผลู้ งทุนบางประเทศที่แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
5. รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัท ฯ เสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และนิ ยามกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ในวันจันทร์ท่ี 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ใน
รู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครั้งที่ 1/2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
โดยบริษัทฯ ได้จัดทารายงานการประชุมและได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติท่ีประชุม และไม่
ปรากฏว่ามีผูถ้ ื อหุน้ หรือผูม้ ีส่วนได้เสียหรือผูท้ ่ี เกี่ ยวข้องทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ ประชุม
วิส ามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่ อพิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุม วิส ามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ดังกล่าว
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การลงมติ
วาระที่ 2

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (จ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลและเงินสด)
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญากูย้ ืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานและปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท
อาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเติบโต
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงปั จจัยด้านอื่น ๆ
ที่เห็นสมควร ทัง้ นี ้ การจ่ายปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกว่ากาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(ก) จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัท ฯ จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้
ถือหุน้ ในอัตรา 30 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล เป็ นจานวนไม่เกิน 40,376,256* หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท รวมมูลค่าทั้งสิน้ ไม่เกิ น 20,188,128 บาท หรือคิดเที ยบเป็ นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปั นผล
0.0166667 บาทต่อหุน้
* เนื่องจากบริษัทฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 10 มกราคม
2565 ซึ่งจะเกิดขึน้ ภายหลังวันกาหนดใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ฯ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (CHAYO-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ
CHAYO-W1”) ครัง้ ที่ 7 และวันกาหนดใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 ( CHAYO-W2) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ
CHAYO-W2”) ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จึงกาหนดจานวนหุน้ ที่จะจ่ายปั นผลบน
สมมติฐ านที่ ว่ามีผู้ถื อใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 ใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ของ
บ ริ ษั ท ฯ ทั้ ง จ า น ว น ซึ่ ง จ ะ เ ท่ า กั บ จ า น ว น หุ้ น ส า มั ญ ที่ อ อ ก แ ล ะ ช า ร ะ แ ล้ ว ข อ ง
บริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น ผลรวมกับจานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 หรือเท่ากับ ((961,950,267+ 37,223,767 +
212,113,593)/30)
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ จากการจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่าว บริษัท ฯ จะจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด
แทนในอัตรา 0.0166667 บาทต่อหุน้ สาหรับเศษหุน้ ดังกล่าว
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(ข) จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.0018519 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินประมาณไม่เกิน 2,231,173
บาท (เพื่อรองรับภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวล
รัษฎากรให้กบั ผูร้ บั ปั นผล)
รวมการจ่ายเงินปั นผลในข้อ (ก) และ (ข) เป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.0185186 บาท หรือคิดเป็ น
จานวนเงินประมาณไม่เกิน 22,431,352 บาท โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่
กฎหมายกาหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั น ผล (Record Date) ในวันที่ 10
มกราคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2565
อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปั นผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุ มัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครั้งที่ 2/2564
ในการนี ้ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 7/2564 มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัท ฯ จึงเป็ นกรณี ท่ีบริษัท ฯ
จะต้องปรับสิทธิ ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ
ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน
ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท พิ จ ารณาแล้วเห็ น ควรให้น าเสนอต่อ ที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในรู ปแบบของหุน้
ปั นผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(ก) จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้

ถือหุน้ ในอัตรา 30 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล เป็ นจานวนไม่เกิน 40,376,256 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิ น 20,188,128 บาท หรือคิดเทียบเป็ นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปั นผล
0.0166667 บาทต่ อ หุ้น ในกรณี ท่ี ผู้ถื อ หุ้น รายใดมี เ ศษของหุ้น จากการจัด สรรหุ้น ปั น ผลดัง กล่ า ว
บริษัทฯ จะจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนในอัตรา 0.0166667 บาทต่อหุน้ สาหรับเศษหุน้ ดังกล่าว
(ข) จ่ า ยปั น ผลเป็ น เงิ น สดในอัต ราหุ้น ละ 0.0018519 บาท หรื อ คิ ด เป็ น จ านวนเงิ น ประมาณไม่ เ กิ น
2,231,173 บาท (เพื่อรองรับภาษี หกั ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้กบั ผูร้ บั ปั นผล)
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 10 มกราคม 2565 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2565
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การลงมติ
วาระที่ 3

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 623,485,518.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 643,673,646.00 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนจานวน 40,376,256 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น ดังนัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 623,485,518.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 643,673,646.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 40,376,256 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล** โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 2
**ทัง้ นี ้ เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้
มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จานวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
599,985,518 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย น 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ มทุ น จ านวน
47,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรับสิทธิในอนาคตของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในกรณี
ที่เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
CHAYO-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิมแล้ว ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่ตอ้ งเพิ่ม
ทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบสาคัญแสดง
สิทธิ CHAYO-W2 เนื่องจากการจ่ายหุน้ ปั นผลในคราวนี ้ เนื่องจากจานวนหุน้ ดังกล่าวข้างต้นเพียงพอต่อการ
รองรับการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 2/2564 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน
20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 623,485,518.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนจานวน
643,673,646.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 40,376,256 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50
บาท ดังรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ

วาระนี ต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ่ี
งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
หน้า 4 ของ 9

หมายเหตุ

วาระที่ 4

ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัต ย์สุจริ ตและระมัด ระวัง รัก ษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบ ัติหน้าที่
ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดังกล่ าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จาํ กัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิ่มเติม)(“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และหากการไม่
ปฏิบตั ิหน้าที่นนั้ เป็ นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไป
โดยมิชอบ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิฟอ้ งร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษัทฯ
ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิ่มเติม)

พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

643,673,646 บาท (หกร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสาม
พันหกร้อยสี่สิบหกบาท)
1,287,347,292

หุน้ (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสน
สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองหุน้ )

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

1,287,347,292
-

หุน้ (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสน
สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองหุน้ )
หุน้ (

-

)”

ทัง้ นี ้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่ อพิ จารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพื่ อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ

วาระที่ 5

วาระนี ต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ่ี
งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทเพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน
20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 623,485,518.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนจานวน
643,673,646.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 40,376,256 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 40,376,256 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รบั หุน้ ปั นผล ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั หุน้ ปั นผล
(Record Date) ในอัตราจัดสรร 30 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 40,376,256 บาท หรือ
คิดเทียบเป็ นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปั นผล 0.0166667 บาทต่อหุน้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้
จากการจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปั นผลเป็ นเงิ นสดแทนในอัตรา 0.0166667 บาทต่อหุน้
สาหรับเศษหุน้ ดังกล่าว
นอกจากนี ้ เห็น ควรเสนอให้ท่ี ประชุม วิสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 พิ จารณาอนุมัติก ารมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังต่อไปนี ้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจาทาความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนิ นการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
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บริษัทฯ เข้าจดทะเบี ย นในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และมีอานาจในการดาเนิ นการอื่นใดอันจ าเป็ น และ
สมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งทีส่ ่ง
มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน
40,376,256 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รบั หุน้ ปั นผล ณ วันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั หุน้ ปั นผล (Record Date) ในอัตราจัดสรร 30 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ
วาระที่ 6

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนกาหนดว่าเมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาวาระการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด สามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้
บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่วมประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ในวันจันทร์ท่ี 27
ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ซึง่ จะจัดในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
ในการนี ้ บริษัทฯ ขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้แก่บคุ คลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและผูร้ บั มอบฉันทะดังกล่าว ยืนยันตัวตนผ่านทาง application “IR PLUS EGM” โดยเตรียม
แบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ ตามที่กาหนดในสิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 3 ทัง้ นี ้ ท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ (ถ้ามี)
สามารถยืนยันตัวตนได้ตงั้ แต่วนั ที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. และผู้
ถือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ (ถ้ามี) สามารถเข้าสูร่ ะบบ (Log-in) IR PLUS EGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป
*** โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กรณีพบ
ปั ญหาเกี่ยวกับการใช้งาน application “IR Plus AGM” โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ทโี่ ทรศัพท์หมายเลข 02-022-6200
ในวันจันทร์ถงึ ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น.
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นอกจากนี ้ เพื่ อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุน้ ในกรณี ท่ี ผูถ้ ื อหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วม การ
ประชุมได้ดว้ ยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถ้ ือหุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามรายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่
บริษัทฯ เสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของตนได้
โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบ ข.และแบบ ค. ปรากฏตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียดชัดเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผลู้ งทุนบางประเทศที่แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้ ) สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 4 หรือท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.chayo555.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้ ทัง้ นี ้ โปรดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะพร้อมกับเอกสารประกอบ ตามที่กาหนดใน สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 4 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา
17.30 น. โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์ เขต
บางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220 ในการนี ้ บริษัทฯ ขอกาหนดให้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้รบั ทางไปรษณีย ์ ในวันที่ 23
ธันวาคม 2564 เป็ นวันสุดท้ายที่ผรู้ บั มอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ส่งคาถามหรือความ
คิดเห็นล่วงหน้า (ถ้ามี) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี ้
1.

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220 หรือ

2.

ส่งมาทางอีเมล์ Info.ir@chayo555.com

โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมตามความเหมาะสม
บริษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม
สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 6 ในการนี ้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผถู้ ือหุน้ ศึกษาคาชีแ้ จงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ตอ้ งแสดง
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 3
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ในวันจันทร์ท่ี
29 พฤศจิกายน 2564 (Record Date)
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