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ข้ อบังคับของบริษัท ชโย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
กำรประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 38. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึง่ (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุม
สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้ กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรื อเมื่อ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อ
หลายคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลใน
การที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อ
กันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับ
แต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยก
ประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่กาหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่ วมกันรั บผิดชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทา มีดงั ต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริ ษัทได้ ดาเนินการไปในระยะ
รอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
(6) กิจการอื่นๆ
ข้ อ 40. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ
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หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังเสนอความเห็
้
นและคาแนะนาของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรื อไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่ องที่จะนาเสนอต่อที่
ประชุมมีกฎหมายกาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ
คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ก่อนวันประชุม
สถานที่จดั การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทต้ องอยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อท้ องที่อนั เป็ น
ทีต่ งของสาขาของบริ
ั้
ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้ อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบ
ฉันทะไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท การมอบฉันทะจะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทา
ตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)

จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่
ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าร่วมประชุม
ข้ อ 42. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
(25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุม
ใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่
จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่
คณะกรรมการกาหนด และจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจะมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไปตามที่ปรากฏใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนัน้ ทังนี
้ ้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้ รับผลกระทบแม้ ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลีย่ นแปลงไปแล้ ว
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วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้ องเป็ นวันที่ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน
แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้ มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการกาหนดวันเพื่อ
กาหนดผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าประชุมแล้ วจะเปลีย่ นแปลงมิได้
ข้ อ 44. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ (1) เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 45. ประธานที่ประชุมมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริ ษัท และต้ องดาเนินการ
ประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลีย่ นลาดับ
ระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่งหรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ไม่เสร็ จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลือ่ นการพิจารณาเรื่ องดังกล่าวไป ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่
วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรื อโดยการลงคะแนนลับ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงหนึง่ (1) เสียงต่อหนึง่ (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึง่ มีเสียงหนึ่งนัน้ มิให้ ใช้ บงั คับกับ
กรณีทบี่ ริ ษัทได้ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกาหนดให้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนน้ อยกว่าหุ้นสามัญ
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ า (5) คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันมิ
้ ได้ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
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ข้ อ 47. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

(2)

ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้ องได้ รับคะแนน
เสียงเห็นชอบจากเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ (1) เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนจากัดหรื อบริ ษัทจากัดมาเป็ นของบริ ษัท
(ค)
การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้ เช่ากิ จการของบริ ษัททัง้ หมดหรื อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ า จัดการธุรกิจ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การเพิ่มทุนจดทะเบียนหรื อการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(จ)
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(ฉ)
การออกหุ้นกู้
(ช)
การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท
(ซ)
เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด

กำรแต่ งตัง้ กรรมกำร และค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ข้ อ 23. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการ
้
โดยใช้ เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่ตนมีอยูท่ งหมดตามข้
ั้
อ (1) เพื่อเลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิเลือก
บุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ลงคะแนนเสียงให้ แก่บุคคลแต่ละท่านนันได้
้ เท่ากับ
จานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก้ ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับจะได้ รับการเลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่พึงมีให้ เลือกในครัง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุม ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ข้ อ 24. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริ ษัทเป็ นบริ ษัทมหาชน
จากัด การออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระนันจะใช้
้
วิธีจบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ตอ่ ๆ ไปให้ กรรมการ
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ที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตาแหน่งนาน
เท่าๆ กัน เป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งในคราวนัน้ ให้ กรรมการดังกล่าวพ้ นจากตาแหน่งโดย
วิธีจบั สลาก ทังนี
้ ้ กรรมการผู้ออกตามวาระนันๆ
้ อาจถูกเลือกเข้ ารับตาแหน่งใหม่อีกก็ได้
ข้ อ 34. กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ทังนี
้ ้ ไม่ว่าจะกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน
หรื อกาหนดเป็ นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ ในการพิจารณาเป็ นคราวๆ ไป หรื อกาหนดให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงก็ได้ และให้ กรรมการมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการใน
อันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทอีกต่างหากด้ วย
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับการดารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ น
อิสระตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด
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