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ค าชีแ้จงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ตอ้งแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถอืหุน้  
และการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM 

ส่วนที่ 1  
ค าชีแ้จงการมอบฉันทะ 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชุมซึ่งแนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้
ถือหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 โดยผูถื้อหุน้อาจเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส  าหรบักรณีที่ผูถื้อหุน้
เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นงัสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ในการนี ้บริษัทฯ ขอเสนอแนะใหผู้ถื้อหุน้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข . และระบุความประสงค ์
ในการออกเสียงส าหรบัแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข . หรือหนงัสือมอบฉนัทะ 
แบบ ค. โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสารประกอบมายงัเลขานุการบริษัทฯ ที่เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนสุาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ภายในวนัที่ 23 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 17.30 น. โดยบริษัทฯ ขอ
ก าหนดใหห้นงัสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดร้บัทางไปรษณีย์ในวนัที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นวนัสดุทา้ยที่ผูร้บัมอบฉนัทะจะมี
สทิธิเขา้รว่มประชมุ 

ส่วนที่ 2  
การลงทะเบียน และเอกสารทีต่้องแสดงเพือ่เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น  

ก่อนการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) โปรด
ดาวนโ์หลดแอปพลเิคชั่น IR PLUS AGM (“Application”) และศกึษาคูม่ือการใชง้าน Application ไดจ้าก 

 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนและยืนยนัตวัตนมีรายละเอียดตามแผนภาพดา้นลา่งนี ้ โดยเลือกประเภทการเขา้รว่ม
ประชุม และเลือกบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (CHAYO) หากท่านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมหรือมอบฉันทะแบบ  
E-EGM และได้รับค ายืนยันจากระบบแลว้ ท่านจะสามารถลงคะแนนเสียงส าหรับแต่ละว าระการประชุมผ่าน 
Application เทา่นัน้ 
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โดยเอกสารประกอบการลงทะเบยีนและยืนยนัตวัตน มีดงันี ้ 

1. กรณีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

 - หนังสือเชิญประชุมที่มีแถวบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ใน 
การสแกน แทนการกรอกหมายเลขประจ าตวัประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ
หมายเลขหนังสือเดินทางแทนได ้(หมายเลขหนังสือเดินทางตอ้งตรงกับฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษัท ศูนยร์ับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

 - ภาพถ่ายบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุและ  

 - ภาพถ่ายผูถื้อหุน้ถือบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทางของตน 

2. กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงแทน 

 - หนังสือเชิญประชุมที่มีแถวบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ใน 
การสแกน แทนการกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือหมายเลขหนงัสือเดินทางแทนได ้(หมายเลขหนงัสือเดินทางตอ้งตรงกบัฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบริษัท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 
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 - หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. ที่ลงนามแลว้ 

 - ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้อบฉนัทะ 
ซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

 - ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ 

 - ภาพถ่ายผูร้บัมอบฉันทะถือบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของตน (ส าหรบัการยืนยนั
ตวัตนโดยผูร้บัมอบฉนัทะ) 

 - เอกสารเพิ่มเติมกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

 - ภาพถ่ายส าเนาหนงัสือรบันองนิติบุคคลผูร้บัมอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองความถกูตอ้ง
โดยบคุคลผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ ๆ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

ส่วนที่ 3  
การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM 

1. สิทธิในการเขา้รว่มประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application เป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ดงันัน้ ช่ือผูใ้ชง้าน (Username) หนึ่งช่ือจะไม่สามารถใชเ้ขา้สูร่ะบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเขา้
ประชมุในเวลาเดียวกนัในหลาย ๆ อปุกรณพ์รอ้ม ๆ กนัได ้ 

2. ในกรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะ รบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ผูร้บัมอบฉันทะจะสามารถเขา้รว่มประชุมแทน 
ผูถื้อหุน้ได ้1 ราย ตอ่ 1 อปุกรณเ์ทา่นัน้ 

3. เมื่อเริ่มประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application ล่วงหนา้ไดใ้นทุก
วาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได ้ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ
เมื่อมีการปิดวาระนัน้ ๆ 

4. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ หรอืของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีง ตามแตก่รณี และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนน
เสยีงที่เห็นดว้ย 

5. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะออกจากระบบดว้ยการ Log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ   
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะรายนัน้จะไมถ่กูน ามานบัในวาระนัน้ ๆ เช่นกนั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ไดต้ดัสิทธิ
ของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้สูร่ะบบ (Log-in) เพื่อกลบัเขา้รว่มประชมุ และลงคะแนนเสยีงในวาระ
ตอ่ไปท่ียงัอยูร่ะหวา่งพิจารณาของที่ประชมุ 
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การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม  

1. การประชมุจะถกูถ่ายทอดสดผ่าน Application เท่านัน้ ดงันัน้ เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ย
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีขอ้ซกัถามหรือประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะสามารถเลอืกเมนเูครือ่งหมายค าถาม เพื่อพิมพข์อ้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเขา้ไปในระบบ 

2. ในระหว่างการประชุม หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะรายใดกระท าการใด ๆ อนัเป็นการรบกวนการประชุม 
หรอืก่อความเดือดรอ้นใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุทา่นอื่น บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการระงบัการกระท าอนัเป็นการรบกวนการ
ประชมุหรอืก่อความเดือดรอ้นใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุทา่นอื่น 

ข้อก าหนดอื่นๆ 

1. เนือ้หา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ดียว และบริษัทฯ ไม่
อนญุาตใหท้า่นท าการบนัทกึ ดดัแปลง หรอืเผยแพรภ่าพและเสยีงในการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการ
ตามกฎหมายตอ่ผูท้ี่กระท าการดงักลา่ว 

2. กรณีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใชง้านระบบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการประชุม IR PLUS EGM ไม่ว่าดว้ย
ประการใด ๆ ซึง่ไมเ่ป็นไปตามขัน้ตอนและคูม่ืออื่น ๆ ที่ทางบรษัิทฯ ไดจ้ดัใหก้บัผูถื้อหุน้เพื่อใชป้ระกอบการประชุมจนเป็น
เหตุใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความเสียหาย ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการฟ้องรอ้งด าเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการ
ฟอ้งรอ้งด าเนินคดีโดยบรษัิทฯ ตอ่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่กระท าการดงักลา่ว 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการกระท าการใด ๆ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไม่ยินยอมปฏิบตัิตามขัน้ตอน
และวิธีการฉบบันี ้และอาจพิจารณาระงบัสิทธิการเขา้รว่มการประชุมผ่าน Application หากในระหว่างการประชุมผูถื้อ
หุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไมด่  าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการฉบบันี ้

 

 

 

 

 

 

 


