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ข้อบังคับของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
ในส่วนที่เกีย่วขอ้งกับการประชุมผูถ้ือหุ้น 

           
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การ

ประชุมสามัญดังกล่าวให้กระท าภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ 
ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น 

 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคน
อื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น
ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน
คร้ังน้ันให้แก่บริษัท 

 
ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท า มีดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
ข้อ 40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่
บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน  ก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
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ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม 
 
สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของ
บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จ าเป็นต้อง
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัดก าหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
 
(1) จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ 
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
(3) คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  
ให้ผู้รับมอบฉันทะย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ซ่ึงประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะจะเข้าร่วมประชุม 
 

ข้อ 42. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ

เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

 
ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการ

ก าหนด และจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกัน
น้ัน ทั้งน้ี สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป
แล้ว 

 
 วันที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่

คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการก าหนดวันเพื่อก าหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะ
เปล่ียนแปลงมิได ้ 

 
ข้อ 44. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึง (1) เป็นประธานในที่ประชุม  
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ข้อ 45. ประธานที่ประชุมมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไป
ตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 
 
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึงหรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรค
สอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเร่ืองดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่วัน และเวลาที่จะประชุมคร้ังต่อไป 
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วันก่อนการประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย 

 
ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียง

ต่อหน่ึง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึงน้ัน มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและ
ก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ 

 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้

ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก าหนด 
 
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันมิได้ นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
ข้อ 47. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี  
 

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด  

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น  
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจ ากัดหรือบริษัทจ ากัดมาเป็นของบริษัท  
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน  
(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู้ 
(ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
(ซ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

 


