
 

หนา้ 1 ของ 9 
 

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 

 

เลขท่ี 181/2564 

วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 2/2564 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 2564 
 2.  แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 
 3. ค าชีแ้จงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารท่ีตอ้งแสดงเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ และการเขา้        

รว่มประชมุและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM  
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด

ชดัเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุบางประเทศท่ีแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

 5.  รายนาม และประวัติกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของ 
บริษัทฯ 

 6. ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 

  ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี  
11 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติใหเ้รียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 2/2564 ในวนัจนัทรท่ี์ 27 ธนัวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ใน
รูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2564 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 18 ตุลาคม 2564  
โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมและไดจ้ัดส่งส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อ
วนัท่ี 18 ตลุาคม 2564 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 ไดม้ีการบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามมติท่ีประชุม และไม่
ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งทักทว้ง หรือโตแ้ยง้ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 
ดงักลา่ว 
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การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด)   

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินไดข้องงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผล
ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญากูยื้มเงินหรือสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ถา้มี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท
อาจจะพิจารณาทบทวนและแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโต
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ความตอ้งการในการใชเ้งินทุนและเงินทุนหมนุเวียนรวมถึงปัจจยัดา้นอื่น ๆ 
 ท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกว่าก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ จากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ในอตัรา 30 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล เป็นจ านวนไมเ่กิน 40,376,256* หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท รวมมูลค่าทั้งสิน้ไม่เกิน 20,188,128 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 
0.0166667 บาทตอ่หุน้ 
* เน่ืองจากบริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 มกราคม 
2565 ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัวนัก าหนดใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้
สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (CHAYO-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

CHAYO-W1”) ครัง้ท่ี 7 และวนัก าหนดใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 ( CHAYO-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

CHAYO-W2”) ครัง้ท่ี 2 ในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จึงก าหนดจ านวนหุน้ท่ีจะจ่ายปันผลบน
สมมติฐานท่ีว่ามีผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 ใช้สิทธิซือ้หุ ้นสามัญของ
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 ท่ี อ อ ก แ ล ะ ช า ร ะ แ ล้ ว ข อ ง 
บริษัทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลรวมกบัจ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 หรือเท่ากบั ((961,950,267+ 37,223,767 + 
212,113,593)/30) 
 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสด
แทนในอตัรา 0.0166667 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 
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(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0018519 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไมเ่กิน 2,231,173 
บาท (เพ่ือรองรบัภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวล
รษัฎากรใหก้บัผูร้บัปันผล) 

รวมการจ่ายเงินปันผลในขอ้ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0185186 บาท หรือคิดเป็น
จ านวนเงินประมาณไม่เกิน 22,431,352 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ี
กฎหมายก าหนดไว ้โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 
มกราคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 26 มกราคม 2565 

 อย่างไรกต็าม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที ่2/2564 

ในการนี ้เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2564 มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ จึงเป็นกรณีท่ีบริษัทฯ 
จะตอ้งปรับสิทธิตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ
ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เพ่ือรกัษาผลประโยชนต์อบแทน
ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 2/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในรูปแบบของหุน้
ปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ จากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ในอตัรา 30 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล เป็นจ านวนไมเ่กิน 40,376,256 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 20,188,128 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอตัราการจ่ายปันผล 
0.0166667 บาทต่อหุ้น ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว  
บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา 0.0166667 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว  

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณไม่เกิน 
2,231,173 บาท (เพ่ือรองรบัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) แห่ง
ประมวลรษัฎากร ใหก้บัผูร้บัปันผล) 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 มกราคม 2565 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 26 มกราคม 2565 
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การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดมิจ านวน 623,485,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 643,673,646.00 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิม่ทุนจ านวน 40,376,256 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ ดงั
รายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 2 ขา้งตน้ ดงันัน้ จงึเห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 เพ่ือ
พิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 623,485,518.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 643,673,646.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิม
ทนุจ านวน 40,376,256 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล** โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

**ทัง้นี ้เน่ืองจากท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2564 ได้
มีมติอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
599,985,518 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
47,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิและการปรบัสิทธิในอนาคตของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรบัสิทธิในอนาคตของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในกรณี
ท่ีเขา้เง่ือนไขการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ เพ่ือรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
CHAYO-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิมแลว้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่ตอ้งเพ่ิม
ทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบส าคญัแสดง
สิทธิ CHAYO-W2 เน่ืองจากการจ่ายหุน้ปันผลในคราวนี ้เน่ืองจากจ านวนหุน้ดงักล่าวขา้งตน้เพียงพอต่อการ
รองรบัการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วแลว้ 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี  2/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 623,485,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
643,673,646.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 40,376,256 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้
งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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หมายเหตุ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย์สุจริตและระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบัติหนา้ที่
ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถ้ือหุน้สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสยีหายจาก
กรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได ้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิ่มเตมิ)(“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และหากการไม่
ปฏิบตัิหนา้ที่น ัน้ เป็นเหตใุหก้รรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไป
โดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิฟอ้งรอ้งเรียกคนืประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ 
ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบยีน  

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏ
ตามวาระท่ี 3 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  ครัง้ท่ี 2/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการ
แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 643,673,646  บาท (หกรอ้ยสี่สิบสามลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นสาม
พนัหกรอ้ยสี่สิบหกบาท) 

  แบ่งออกเป็น 1,287,347,292 หุน้ (หนึ่งพนัสองรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นสามแสน
สี่หมื่นเจ็ดพนัสองรอ้ยเกา้สิบสองหุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น:       

  หุน้สามญั 1,287,347,292 หุน้ (หนึ่งพนัสองรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นสามแสน
สี่หมื่นเจ็ดพนัสองรอ้ยเกา้สิบสองหุน้) 

  หุน้บรุิมสิทธิ -     หุน้     (                    -                  )” 

 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 2/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้
งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 623,485,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
643,673,646.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 40,376,256 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 3 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564  
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 40,376,256 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล 
(Record Date) ในอตัราจดัสรร 30 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 40,376,256 บาท หรือ
คิดเทียบเป็นมลูคา่เท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้
จากการจัดสรรหุน้ปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0166667 บาทต่อหุน้ 
ส  าหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

(2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด  าเนินการต่าง ๆ  อัน
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลกัฐาน ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
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บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอ  านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็น และ
สมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) ส่ิงทีส่่ง
มาด้วย 2 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
40,376,256 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล ณ วนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล (Record Date) ในอตัราจดัสรร 30 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล โดย
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ  านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้
สามญัเพ่ิมทนุ ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

วาระที ่6 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่าเมื่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาวาระการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุเรียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด สามารถขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุก็ได ้  

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2564 ในวนัจันทรท่ี์ 27 
ธนัวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ซึง่จะจดัในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) 

ในการนี ้บริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะ
ใหแ้ก่บคุคลอื่นเพ่ือเขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะดงักล่าว ยืนยนัตวัตนผ่านทาง application “IR PLUS EGM” โดยเตรียม
แบบฟอรม์ลงทะเบียนพรอ้มเอกสารประกอบ ตามท่ีก าหนดในส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 ทัง้นี ้ท่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ (ถา้มี) 
สามารถยืนยนัตวัตนไดต้ัง้แตว่นัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. และผู้
ถือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ (ถา้มี) สามารถเขา้สูร่ะบบ (Log-in) IR PLUS EGM เพ่ือเขา้รว่มประชมุไดใ้นวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. เป็นตน้ไป 

*** โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กรณีพบ
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน application “IR Plus AGM” โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ทีโ่ทรศัพทห์มายเลข 02-022-6200 
ในวันจันทรถ์งึศุกร ์เวลา 9.00 – 17.30 น. 
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นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมการ
ประชมุไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถ
มอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมีรายช่ือปรากฏตามรายนาม และประวัติกรรมการอิสระท่ี 
บริษัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5  ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะของตนได ้
โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งบริษัทฯ ไดแ้นบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
แบบ ข.และแบบ ค. ปรากฏตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ี
ละเอียดชดัเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุบางประเทศท่ีแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้) ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด (Download) หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้าก
เว็บไซตข์องบริษัทฯ ท่ี www.chayo555.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้ โปรดส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะพรอ้มกบัเอกสารประกอบ ตามท่ีก าหนดใน ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 มายงับริษัทฯ ภายในวันที ่23 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 

17.30 น. โดยส่งมาท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  ในการนี ้บริษัทฯ ขอก าหนดใหห้นงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ ไดร้บัทางไปรษณีย์ในวนัท่ี 23 
ธนัวาคม 2564 เป็นวนัสดุทา้ยท่ีผูร้บัมอบฉนัทะจะมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามหรือประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้สง่ค าถามหรือความ
คิดเห็นลว่งหนา้ (ถา้มี) มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2564 ผ่านช่องทางดงันี ้

 1. ฝ่ายเลขานกุารบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ 

  2. สง่มาทางอีเมล ์Info.ir@chayo555.com 

โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคดักรองค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม  
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6  ในการนี ้บริษัทฯ ขอเสนอแนะใหผู้ถื้อหุน้ศกึษาค าชีแ้จงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารท่ีตอ้งแสดง
เพ่ือเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ และการเขา้รว่มประชมุและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3   

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  ครัง้ท่ี 2/2564 ในวนัจนัทรท่ี์  
29 พฤศจิกายน 2564 (Record Date) 

 

 




