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ข้อบังคับของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

           
 

กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อยปีละหนึง่ (1) ครัง้ การประชมุเช่นวา่นีใ้ห้เรียกว่า “ประชุม
สามญั” การประชมุสามญัดงักลา่วให้กระท าภายในสี ่(4) เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

 
 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ

หลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท า
หนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลใน
การท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือ
กนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบั
แต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร  
 
ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
ข้อ 39. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท า มีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งน้อย 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเก่ียวกับกิจการที่บริษัทได้ด าเนินการไปในระยะ
รอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทน 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีของบริษัท 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
ข้อ 40. ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ 
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หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้เสนอความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น 
นายทะเบียนและต่อตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เร่ืองที่จะน าเสนอต่อที่
ประชมุมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

 
ค าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสาม (3) วนั และไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั
ก่อนวนัประชมุ 
 
สถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อนัเป็น
ทีต่ัง้ของสาขาของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 

ข้อ 41. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะไมจ่ าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและท า
ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยมีรายละเอียดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ 
(2) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

  
ให้ผู้ รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่
ประชมุ ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมประชมุ 
 

ข้อ 42. การประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า

ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุม
ใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 43. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บคุคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่

คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏใน
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้สทิธิของบคุคลดงักลา่วยอ่มไมไ่ด้รับผลกระทบแม้ว่าทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีข้อมลูที่เปลีย่นแปลงไปแล้ว 
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 วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวนัที่ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน 

แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการก าหนดวันเพื่อ
ก าหนดผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าประชมุแล้วจะเปลีย่นแปลงมิได้  

 
ข้อ 44. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ (1) เป็นประธานในท่ีประชมุ  

 
ข้อ 45. ประธานท่ีประชมุมีหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท และต้องด าเนินการ

ประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้เปลีย่นล าดบั
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 
 
ในกรณีที่ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ไมเ่สร็จตามวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจ าเป็นต้องเลือ่นการพิจารณาเร่ืองดงักลา่วไป ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่
วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชุมผู้ ถือหุ้น ระบสุถานที่ วนั เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

 
ข้อ 46. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบั ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนน

เสยีงหนึง่ (1) เสยีงตอ่หนึง่ (1) หุ้น การออกเสยีงลงคะแนนในสว่นท่ีถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึ่งนัน้ มิให้ใช้บงัคบักบั
กรณีทีบ่ริษัทได้ออกหุ้นบริุมสทิธิและก าหนดให้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 

 
 การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้

ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 
 
 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจากการ

ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
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ข้อ 47. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้  
 

(1) ในกรณีปกติ การออกเสยีงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนน
เสยีงเห็นชอบจากเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั 
ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่ (1) เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจ ากดัหรือบริษัทจ ากดัมาเป็นของบริษัท  
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั  

(ง) การเพิ่มทนุจดทะเบียนหรือการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู้  
(ช) การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 
(ซ) เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

 
กำรแต่งตัง้กรรมกำร และค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 
ข้อ 23. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการ โดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

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

กรรมการก็ได้ แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือก
บคุคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนัน้ได้เท่ากับ
จ านวนคะแนนเสยีงที่ตนมีอยู ่แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัจะได้รับการเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการเทา่กบัจ านวนกรรมการท่ี
จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีพึงมีให้เลือกในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชุม ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

 
ข้อ 24. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา 

ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 
 
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน

จ ากดั การออกจากต าแหนง่ของกรรมการตามวาระนัน้จะใช้วิธีจบัสลากวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการ
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ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนาน
เทา่ๆ กนั เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนที่ต้องพ้นจากต าแหนง่ในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักลา่วพ้นจากต าแหน่งโดย
วิธีจบัสลาก ทัง้นี ้กรรมการผู้ออกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลอืกเข้ารับต าแหนง่ใหมอ่ีกก็ได้ 

 
ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ทัง้นี ้ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
ความในวรรคก่อนไมก่ระทบกระเทือนถึงสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการใน
อนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทอีกตา่งหากด้วย 

 
การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัการด ารงคณุสมบตัิของกรรมการที่เป็น
อิสระตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนด 

 


