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คำชีแ้ จงกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน เอกสำรที่ตอ้ งแสดงเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ถอื หุน้
และกำรเข้ำร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่ำน Application IR PLUS AGM
ส่วนที่ 1
คำชีแ้ จงกำรมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จดั เตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมซึง่ แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2565 โดยผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สาหรับกรณีที่ผถู้ ือหุน้
เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ในการนี ้ บริษั ทฯ ขอเสนอแนะให้ผูถ้ ื อหุน้ ใช้หนัง สือมอบฉันทะแบบ ข . และระบุความประสงค์
ในการออกเสียงสาหรับแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทฯ ที่เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิ น
แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 17.30 น. โดยบริษัทฯ ขอ
กาหนดให้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้รบั ทางไปรษณีย ์ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เป็ นวันสุดท้ายที่ผรู้ บั มอบฉันทะจะมี
สิทธิเข้าร่วมประชุม
ส่วนที่ 2
กำรลงทะเบียน และเอกสำรทีต่ ้องแสดงเพือ่ เข้ำร่วมประชุมผู้ถอื หุ้น
ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ท่าน
สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://webagm.irplus.in.th/ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น IR PLUS AGM
(“Application”) และศึกษาคูม่ ือการใช้งาน Application ได้ดงั นี ้

สาหรับขัน้ ตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนมีรายละเอียดตามแผนภาพด้านล่างนี ้ โดยเลือกบริษัท ชโย กรุป๊
จากัด (มหาชน) (CHAYO) เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะแบบ E-AGM และได้รบั คายืนยันจากระบบ
แล้ว ท่านจะสามารถลงคะแนนเสียงสาหรับแต่ละวาระการประชุมผ่าน Application ได้

หน้า 1 จาก 4

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 5

โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน มีดงั นี ้
1.

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
-

-

หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ที่ มี แ ถวบาร์โ ค้ด )Barcodeเพื่ อ ใช้ ใ น (ถ้า มี ) เลขทะเบี ย นผู้ถื อ หลัก ทรัพ ย์ (
การสแกน แทนการกรอกหมายเลขประจาตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจาตัว
ประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับทานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ )
(จากัด (ประเทศไทย) ของบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
ภาพถ่ายบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และ
ภาพถ่ายผูถ้ ือหุน้ ถือบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน
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2.

กรณีมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
-

-

หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ที่ มี แ ถวบาร์โ ค้ด )Barcodeเพื่ อ ใช้ ใ น (ถ้า มี ) เลขทะเบี ย นผู้ถื อ หลัก ทรัพ ย์ (
การสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัว ประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัต ร
ประจ าตัว ประชาชนหรื อ หมายเลขหนัง สือ เดิ น ทางแทนได้ หมายเลขหนัง สื อ เดิ น ทางต้อ งตรงกับ )
(จากัด (ประเทศไทย) ทานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
หนังสือมอบฉันทะแบบ กที่ลงนามแล้ว .หรือแบบ ข .
ภาพถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อบฉันทะซึ่งลง
นามรับรองความถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
ภาพถ่ายบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ บั มอบฉันทะ
ภาพถ่ายผูร้ บั มอบฉันทะถือบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน สาหรับการยืนยันตัวตน)
(โดยผูร้ บั มอบฉันทะ
เอกสารเพิ่มเติมกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล
ภาพถ่ายสาเนาหนังสือรับนองนิติบุคคลผูร้ บั มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดย
บุคคลผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คลนัน้ ๆ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล ถ้)ามี(
ส่วนที่ 3
กำรเข้ำร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่ำน Application IR PLUS AGM

1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application เป็ นสิทธิเฉพาะตัวของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
ดังนัน้ ชื่อผูใ้ ช้งาน )Usernameหนึ่งชื่อ (จะไม่สามารถใช้เข้าสูร่ ะบบ )Log-in (IR PLUS AGM เพื่อเข้าประชุมใน
เวลาเดียวกันในหลาย ๆ อุปกรณ์พร้อม ๆ กันได้
2. ในกรณี ที่ผูร้ บั มอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุน้ หลายราย ผูร้ บั มอบฉันทะจะสามารถเข้าร่วมประชุมแทน
ผูถ้ ือหุน้ ได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์เท่านัน้
3. เมื่อเริม่ ประชุมแล้ว ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ
หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาได้ ซึง่ ระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิ ด
วาระนัน้ ๆ
4. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ เข้าร่วมประชุม หรือของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่
เห็นด้วย
5. ในกรณี ที่ผถู้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกจากระบบด้วยการ Log-out ก่อนที่จะปิ ดการลงมติในวาระใด ๆ
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะรายนัน้ จะไม่ถกู นามานับในวาระนัน้ ๆ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ตดั สิทธิของผู้
ถือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าสูร่ ะบบ )Log-inเพื่อกลับเข้าร่วม (ประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่
ยังอยูร่ ะหว่างพิจารณาของที่ประชุม
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กำรซักถำมประเด็นข้อสงสัยและแสดงควำมคิดเห็นระหว่ำงกำรประชุม
1. การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่าน Application เท่านัน้ ดังนัน้ เพื่อให้การประชุมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยใน
กรณีที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีขอ้ ซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะสามารถเลือกเมนูเครือ่ งหมายคาถาม เพื่อพิมพ์ขอ้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ
2. ในระหว่างการประชุม หากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะรายใดกระทาการใด ๆ อันเป็ นการรบกวนการประชุม หรือก่อ
ความเดือดร้อนให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการกระทาอันเป็ นการรบกวนการ
ประชุมหรือก่อความเดือดร้อนให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมประชุมท่านอื่น
ข้อกำหนดอื่นๆ
1. เนือ้ หา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัท ฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว และบริษัทฯ ไม่อนุญาต
ให้ท่านทาการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดาเนินการ
ตามกฎหมายต่อผูท้ ี่กระทาการดังกล่าว
2. กรณีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม IR PLUS EGM ไม่วา่ ด้วยประการใด
ๆ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามขัน้ ตอนและคู่มือ อื่น ๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จดั ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้ประกอบการประชุม จนเป็ นเหตุ
ให้บริษัทฯ ได้รบั ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดาเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการ
ฟ้องร้องดาเนินคดีโดยบริษัทฯ ต่อผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่กระทาการดังกล่าว
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการกระทาการใด ๆ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ยินยอมปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนและ
วิธีการฉบับนี ้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่าน Application หากในระหว่างการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ดาเนินการตามขัน้ ตอนและวิธีการฉบับนี ้
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