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ข้อบังคับของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

           

กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามญั” 
การประชมุสามญัดงักลา่วให้กระท าภายในสี ่(4) เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือ
หุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) 
วนั นบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือ  
ผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้  ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด  จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 39. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท า มีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งน้อย 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบักิจการที่บริษัทได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทน 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีของบริษัท 

(6) กิจการอื่นๆ 

ข้อ 40. ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุัติ หรือเพื่อพิจารณา 
พร้อมทัง้เสนอความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อ  
ตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั 
ก่อนวนัประชมุ หรือไมน้่อยกวา่ระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เร่ืองที่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
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ค าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนั
ประชมุ 

สถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของ
สาขาของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้ รับมอบฉนัทะไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและท าตามแบบที่นาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยมีรายละเอียดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ 

(2) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อน
 ผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมประชมุ 

ข้อ 42. การประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนงัสือนัดประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์
ประชมุ 

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มี ช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันที่
คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้
ถือหุ้น ณ วนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้สทิธิของบคุคลดงักลา่วยอ่มไมไ่ด้รับผลกระทบแม้ว่าทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชุมผู้ ถือหุ้น
จะมีข้อมลูที่เปลีย่นแปลงไปแล้ว 

 วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวนัที่ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้อง  
ไม่ก่อนวนัที่คณะกรรมการอนมุตัิให้มีการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการก าหนดวนัเพื่อก าหนดผู้ ถือหุ้นที่มี
สทิธิเข้าประชมุแล้วจะเปลีย่นแปลงมิได้  

ข้อ 44. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ (1) เป็นประธานในท่ีประชมุ  
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ข้อ 45. ประธานท่ีประชมุมีหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท และต้องด าเนินการประชมุให้
เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเร่ืองดงักลา่วไป ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่วนั และเวลาที่
จะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น ระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุ
ไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ 46. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบั ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง 
(1) เสยีงตอ่หนึง่ (1) หุ้น การออกเสยีงลงคะแนนในสว่นท่ีถือวา่หุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่นัน้ มิให้ใช้บงัคบักบักรณีที่บริษัทได้ออก
หุ้นบริุมสทิธิและก าหนดให้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 

 การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชมุลงมติให้ลงคะแนน
ลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ข้อ 47. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้  

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานใน
ที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่ (1) เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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

การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจ หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่ง
ก าไรขาดทนุกนั  

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


