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ข้ อบังคับของบริษัท ชโย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมผู้ถอื หุ้น
กำรประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 38. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้ กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือ
หุ้นคราวอื่นๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรื อเมื่อ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคน
ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด จะเข้ าชื่ อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ า (45)
วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อ
ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการ
จัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทา มีดงั ต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
(1)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริ ษัทได้ ดาเนินการไปในระยะรอบปี 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 ระเบียบวาระการ
ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมั ติ หรื อเพื่อพิจารณา
พร้ อมทัง้ เสนอความเห็นและคาแนะนาของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น นายทะเบียนและต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม หรื อไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่ องที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายกาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ
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คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุม
สถานที่จดั การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทต้ องอยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของ
ั้
สาขาของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้ อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท การมอบฉันทะจะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทาตามแบบที่นาย
ทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1)

จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่

(2)

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(3)

ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อน
ผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าร่วมประชุม
ข้ อ 42. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั ง้ หลังนีไ้ ม่จาเป็ นต้ องครบองค์
ประชุม
ข้ อ 43. ในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น บุค คลที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนต้ อ งเป็ นผู้ถื อ หุ้น ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ณ วัน ที่
คณะกรรมการกาหนด และจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจะมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้
ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนัน้ ทังนี
้ ้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้ รับผลกระทบแม้ ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น
จะมีข้อมูลที่เปลีย่ นแปลงไปแล้ ว
วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้ องเป็ นวันที่ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้อง
ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมตั ิให้ มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกาหนดวันเพื่อกาหนดผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้ าประชุมแล้ วจะเปลีย่ นแปลงมิได้
ข้ อ 44. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ (1) เป็ นประธานในที่ประชุม
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ข้ อ 45. ประธานที่ประชุมมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริ ษัท และต้ องดาเนินการประชุมให้
เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบี ยบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่งหรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่เสร็ จ
ตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณาเรื่ องดังกล่าวไป ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่วนั และเวลาที่
จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรื อโดยการลงคะแนนลับ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง
(1) เสียงต่อหนึง่ (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึง่ มีเสียงหนึง่ นัน้ มิให้ ใช้ บงั คับกับกรณีที่บริ ษัทได้ ออก
หุ้นบุริมสิทธิและกาหนดให้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนน้ อยกว่าหุ้นสามัญ
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ า (5) คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนน
ลับก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันมิ
้ ได้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 47. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณี ปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้ องได้ รับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ (1) เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนจากัดหรื อบริ ษัทจากัดมาเป็ นของบริ ษัท
การท า แก้ ไข หรื อ เลิก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นที่ สาคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
การเพิ่มทุนจดทะเบียนหรื อการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
การออกหุ้นกู้
การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท
เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
หน้ า 3 ของ 3

