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รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้ารว่มประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื

หุ้น ของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
 
  
การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยบริษัทฯ จะเปิดรับ
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ประชุมที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด 
(Barcode) ดังน้ัน  เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุม โปรดน าหนังสือนัดประชุม ใบ
ลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังน้ี 
 
1. เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง และหากมีการเปล่ียนชื่อ – นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย 

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและ

ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
2.2 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ (1) 

 
นิติบุคคล 
(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1) 
1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 
(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1) 

(3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 

ส่วนที่ 1:  วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
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3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐาน
ดังต่อไปน้ีเพิ่มเติม 
1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ Custodian ทั้งน้ี เอกสารที่มิได้

มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติ
บุคคลน้ันรับรองความถูกต้องของค าแปล 

หมายเหตุ: 
- กรณีมีการมอบอ านาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน ไม่ขาดตอน และมีถ้อยค าให้

มอบอ านาจช่วงได้ รวมถึงส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
- เอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอ านาจคล้ายคลึงกันตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระท าการแทน
อีกชั้นหน่ึง 

- เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของค าแปลโดยผู้มอบฉันทะ 
 
2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังน้ี 
 
- แบบ  ก.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 
- แบบ  ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
- แบบ  ค.  เปน็ แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น 
 

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการ ดังนี้  
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น  
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ระบุไว้

ในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีเหตุผลผูกพันตามกฎหมาย 
ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม  

 
ทั้งน้ี  ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้อง
มอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian 
ที่ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 



สิง่ที่ส่งมาด้วย 4 

หน้า 3 ของ 4 

 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ สถานที่ประชุมที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุม 

 
 
 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
วาระท่ัวไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ซ่ึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออก
เสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน การลงคะแนนเสียงของ

ผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น
การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 
 

วาระเลือกตั้งกรรมการ 
ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียง

ข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีดังต่อไปน้ี 
 (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่

ทั้งน้ีต้องไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ 
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านน้ันได้เท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก้
ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่พึงมีให้
เลือกในคร้ังน้ัน ให้ประธานในที่ประชุม ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งใน
คร้ังน้ัน 

 ทั้งน้ี เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในคร้ังน้ี บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงคะแนนเสียงแตง่ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังน้ี 

1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า
ผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 

ส่วนที่ 2:  วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 
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2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม ความเห็นได้เพียง
อย่างใดอย่างหน่ึง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 

 
มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
- กรณีอื่นๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ

ข้อบังคับน้ันก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผูถ้ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองน้ันและประธานในที่ประชุม

อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะน้ันออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง
กรรมการ 

3. การลงคะแนนลับอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธาน
ในที่ประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนน
ลับ 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม  โดยบริษัทฯ จะนับคะแนน เสียงแต่ละ
วาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและท าเคร่ืองหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหัก
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระ
น้ัน ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการ
ประชุม 

  
กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกิน
กว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตร
ยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากับ 

 


