
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

หนา้ 1 จาก 3 

 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Chayo Group Public Company Limited 

เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

เอกสาร/หลักฐานเพือ่แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2565 
ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-MEETING) 

 

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่มีรูปถ่ายและยังไม่
หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนญุาตขบัขี่หรือหนงัสือเดินทาง พรอ้มลง
ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุลใหแ้นบหลกัฐานประกอบพรอ้มลงลายมือช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งดว้ย 

1.2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ ใหแ้สดงเอกสารดงันี ้
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(ค) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ ตามขอ้ 1 และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งลายมือช่ือ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนนิติบคุคลของผูถื้อ หุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารดงันี ้
(ก) ส าเนาเอกสารของผูแ้ทนนิติบุคคลเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่มีรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลง

ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 
(ข) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้อายไุมเ่กิน 3 เดือนซึง่ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนา

ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคลพรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคล
ซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุ 
(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบคุคลในฐานะผูม้อบฉนัทะพรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี)  และลง
ลายมือช่ือของผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้อายไุม่เกิน 3 เดือนซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบคุคลพรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส าเนาเอกสารของผูแ้ทนนิติบุคคลเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่มีรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลง
ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

(ง) ส าเนาเอกสารของผูร้บัมอบฉันทะที่ส่วนราชการออก ใหโ้ดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูร้บั
มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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3. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดแูลหุ้น 

3.1. ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล  
3.2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิม่เติม 
(ก) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
(ข) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian  

4. วิธีการมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-MEETING) ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่สง่มาดว้ย 4 เขา้รว่ม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน โดยด าเนินการดงันี ้

4.1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่บริษัทไดจ้ัดเตรียม ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 และขอได้
โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องวา่งของผูท้ี่ทา่นประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
แทนและลงนามผูม้อบฉนัทะ 

4.2. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท เพือ่ใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
4.3. จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มแนบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อ

หุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามขอ้ 1 -3 ขา้งตน้แลว้แต่กรณีมายงับริษัทภายในวนัที่ 
ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ก่อนเวลา 17.30 น. ตามช่องทางดงันี ้
(ก) ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส:์ E-mail: thanita.r@chayo555.com และ 
(ข) สง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ( ฉบบัจรงิ ) มายงับรษัิท โดยสง่ถึง 

ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิทไดต้รวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาก่อนเริ่มการประชุม ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบ
ฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่น นอ้ยกวา่จ านวนทีต่นถืออยู่ได ้เวน้แต่
เป็น Custodian ทีผู่ถื้อหุน้ซึง่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ค. 
ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-MEETING) ดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้
บคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน โปรดด าเนินการตามขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-MEETING) ตามเอกสารสิง่ที่สง่มาดว้ย 7 

5. การเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัองัคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป และจะเริม่ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-MEETING) ในวนัเดียวกนัตัง้แต่เวลา 10.00 น. 
เป็นตน้ไป 

mailto:thanita.r@chayo555.com
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6. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
6.1. ประธานท่ีประชมุจะขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
6.2. ผูถื้อหุน้มีสทิธิลงคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยผูถื้อหุน้หนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ

วาระวา่เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนึง่เทน่ัน้ 
6.3. ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหท้ าเครือ่งหมายลงในช่องไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออก

เสยีง เพื่อใหร้ะบบประมวลผล 
6.4. หากมีผูถื้อหุน้ทา่นใดไมท่ าเครือ่งหมายในช่องลงคะแนนเสยีง บรษัิทจะถือวา่ผูถื้อหุน้คนนัน้มีมติเห็นดว้ยตามที่ 

เสนอตอ่ทีป่ระชมุ 
 

7. การนับคะแนนเสียง 

7.1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถื้อหุน้ทกุคนหรือผูร้บัมอบฉนัทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่
ตนถือหรอืเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ โดยใหน้บั 1 หุน้ตอ่ 1 คะแนนเสยีง 

7.2. มติของที่ประชมุจะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่เป็น
เรือ่งที่กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

7.3. เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-MEETING) ดงันัน้ จะไม่มีกรณีของบตัรเสีย เวน้แต่การ
ลงคะแนนในใบมอบฉนัทะที่ไดส้ง่มาใหบ้รษัิทลว่งหนา้แลว้ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีจ้ะถือวา่เป็นบตัรเสยี อยา่งไรก็
ตาม บตัรเสยีจะถกูนบัเป็นฐานในการนบัคะแนน 
(1)  การลงคะแนนท่ีมีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่ 1 ช่อง ยกเวน้กรณี Custodian 
(2)  การลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั ยกเวน้กรณี Custodian  

7.4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-MEETING) ลา่ชา้เกิน กว่า
เวลาที่ก าหนดผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเขา้ร่วมประชุมไดแ้ต่จะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลอืเทา่นัน้  

 


