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รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือลงทะเบียน 
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
 

  
การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

โดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ณ สถานท่ีประชมุที่ก าหนดในหนงัสอืเชิญประชุม และจะด าเนินการ
ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดงันัน้  เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่
จะมาประชุม โปรดน าหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้การประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่ อให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือ
ปฏิบตัิตอ่ไป บริษัทฯ จึงขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้
 
1.  เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 บุคคลธรรมดา 
  (1)  กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวั
ข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐาน
ประกอบด้วย 

(2)  กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้

กรอกข้อความถกูต้อง ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ (1) และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 
2.3 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ (1) 

 
นิติบุคคล 

 (1)  กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบคุคลธรรมดา 

ข้อ (1) 

1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(2) กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 

ส่วนที่ 1:  วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
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2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้
กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้
มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะ
และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.4 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา 
ข้อ (1) 

 (3) กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
3.2  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ ลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทนต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็น

ผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษา
องักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้อง
ของค าแปล 

หมายเหต:ุ 
- กรณีมีการมอบอ านาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอ านาจช่วงทกุช่วงต้องครบถ้วน ไม่ขาด

ตอน และมีถ้อยค าให้มอบอ านาจช่วงได้ รวมถึงส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

- เอกสารที่จดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอ านาจ
คล้ายคลงึกนัตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ และสถานเอกอคัรราชทตูไทย หรือสถานกงสลุไทย หรือเจ้าหน้าที่
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้กระท าการแทนอีกชัน้หนึง่ 

- เอกสารที่มีต้นฉบบัไมใ่ช่ภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ พร้อมรับรองความถกูต้องของค า
แปลโดยผู้มอบฉนัทะ 

 
2.  วิธีการมอบฉันทะ 
 บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 
5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

- แบบ  ก.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
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- แบบ  ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
- แบบ  ค.  เป็น แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 
ผู้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการ ดังนี ้ 
1.  เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้
2.  มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ตามรายช่ือที่ระบไุว้ในสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 6 โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉนัทะ โดยเลอืกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

3.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีเหตผุล
ผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชมุ 

4.  ส่งหนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงับริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึง
ชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ  

 
ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได้และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่น
น้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
 
3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือ ตัง้แตเ่วลา
9.00 น. เป็นต้นไป ในวนัจนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ สถานท่ีประชมุที่ก าหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ 

 
 
 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
วาระทั่วไป 
1. การออกเสยีง ลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบ

ฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การ
ออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1   ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลง 

คะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีง
นัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

ส่วนที่ 2:  วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 
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2.2  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบุ
ไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

 
วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 23 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้
กรรมการ โดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ และวิธีดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่ตนมีอยูท่ัง้หมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตท่ัง้นีต้้องไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือก
บุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนัน้ได้เท่ากับ
จ านวนคะแนนเสยีงที่ตนมีอยู ่แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่พึงมีให้เลือกในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชุม ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

 ทัง้นี ้เพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในการเลือกตัง้กรรมการในครัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอ
ให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย  หรืองดออกเสยีง 
2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนน

ลบั) ผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอืถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถออกเสียงลงคะแนน
ตาม ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะ
ก าหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้) 

 
มติของผู้ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ 
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนใน
แตล่ะวาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
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2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสยีงในเร่ืองนัน้และประธาน
ที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุอยา่งน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั 
โดยประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที่ประชมุทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 
 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม  โดยบริษัทฯ จะนบั
คะแนนเสยีงแตล่ะวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยประธานที่
ประชมุจะขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและท าเคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนน
ในบตัรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง รวมทัง้คะแนนเสยีงตามบตัรเสีย (ถ้า
มี) ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และ
จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

กรณีที่จะถือวา่เป็นบตัรเสยี หมายถึง กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนน 
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบตัรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน) หรือ 
กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไมล่งช่ือก ากบั 

 


