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หลักเกณฑ์ การให้ ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ
เข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
1. วัตถุประสงค์
บริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“ชโย กรุ๊ ป” หรื อ “บริษัท”) มีเจตนารมณ์ที่จะดารงไว้ซ่ ึ งการเป็ นบริ ษทั
ที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นและเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั เพราะ
จะเป็ นการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อให้มีข้ นั ตอนและวิธีการ
ในการพิจารณาที่ชดั เจนและโปร่ งใส
บริ ษทั จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นและเสนอชื่อ
กรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่ งจะช่วยกลัน่ กรองเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. คุ ณ สมบั ติ ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการเสนอระเบี ยบวาระการประชุ ม ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
2.2 มีสัดส่ วนการถือหุ น้ บริ ษทั ขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของหุ น้ ที่ออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้ว โดย
อาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
2.3 ถือหุ น้ บริ ษทั ในสัดส่ วนที่กาหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน จนถึงวันที่เสนอเรื่ อง
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุ ม
บริ ษทั จะไม่บรรจุวาระต่อไปนี้เป็ นระเบียบวาระการประชุม
3.1 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่ วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแล
บริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ การกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษทั
3.2 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3.3 เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไม่จากัดการนาเสนอข้อแนะนาที่
เป็ นประโยชน์จากผูถ้ ือหุน้
3.4 เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจปกติของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นเรื่ องที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความ
ผิดปกติ
3.5 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการได้
3.6 เรื่ องที่ ผูถ้ ื อหุ ้นเคยเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปี ที่ ผ่านมา และได้รับมติ
สนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ ง
ในเรื่ องดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
3.7 เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง
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3.8 เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.
3.9 เรื่ องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องบรรจุเป็ นวาระ
4. ขั้นตอนในการพิจารณา (การเสนอระเบียบวาระการประชุ ม)
4.1 ผูถ้ ือหุ ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจัดส่ งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ประจาปี ผูถ้ ื อหุ ้นต่อคณะกรรมการ หรื อแจ้งระเบี ย บวาระอย่า งไม่ เป็ นทางการทางโทรสาร
หมายเลข 02-001-2555 หรื อ E-mail Address ของเลขานุ การบริ ษทั ที่ Kitti@chayo555.com ก่อน
ส่ งต้นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นต้องส่ งต้นฉบับของแบบฟอร์ มพร้ อมลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมหลักฐานการถือ
ครองหุ ้น อาทิ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจาก บริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ให้ถึงบริ ษทั ในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
เพื่ อให้ค ณะกรรมการมี เวลาเพี ย งพอในการพิ จารณาระเบี ย บวาระการประชุ มได้ และเตรี ย ม
นาเสนอต่อที่ประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่พิจารณาเรื่ องที่ผูถ้ ือหุ ้น
เสนอในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ กรอกข้อมูลหรื อแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรื อไม่สมบูรณ์
หรื อไม่สามารถติดต่อได้ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดส่ งแบบฟอร์ มเอกสารต้นฉบับมาที่
เลขานุการบริ ษทั (ชั้น 3) บริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน
กรุ งเทพฯ 10220
(เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ )
4.2 ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุ มต่อคณะกรรมการผูถ้ ือหุ ้นราย
แรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นให้ครบถ้วน
พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และสาหรับผูถ้ ือหุ ้นรายที่ 2 เป็ นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่ วน
ที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุก
ราย และรวบรวมแบบฟอร์ มและหลักฐานการถือครองหุ ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายและเอกสารประกอบการพิจารณา โดยรวมเป็ นชุ ดเดียวกัน และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการ
4.3 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู ้
ถือหุ ้นต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น 1 แบบฟอร์ มต่อ 1
ระเบียบวาระ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องให้ครบถ้วน
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4.4 เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริ ษทั โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง เลขานุ การบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบว่าเรื่ องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการภายในเวลา 17.00 น.
ของวันที่ 7 มกราคม 2565
2) ในกรณี ที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2. เลขานุ การบริ ษทั จะแจ้งผูถ้ ือ
หุน้ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 มกราคม 2565 อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ทราบ
ว่าเรื่ องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
3) เรื่ องที่ไม่เข้าข่ายตาม 1) หรื อ 2) เลขานุการบริ ษทั จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
4.5 คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุ มที่ผูถ้ ือหุ ้นเสนอซึ่ ง
จะต้องไม่มีลกั ษณะเข้าข่ายตามข้อ 3. ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
4.6 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุ ดย่อยเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ เกี่ ยวข้อง
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขั้นสุ ดท้าย
4.7 เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุ มใน
หนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมความเห็ นของคณะกรรมการ สาหรั บเรื่ องที่ ไม่ผา่ นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ
5.1 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย ซึ่งไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
5.2 ไม่เคยถูกจาคุกจากการตัดสิ นซึ่งเป็ นที่สุดของศาล ที่เป็ นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการเจตนาทุจริ ต
5.3 ไม่เคยถูกไล่ออกหรื อถูกโยกย้ายจากตาแหน่งจากหน่วยงานราชการในคดีทุจริ ตต่อหน้าที่
5.4 เป็ นผูม้ ีจริ ยธรรมทางวิชาชีพและชีวติ ส่ วนตัว
5.5 มีคุณสมบัติที่ไม่ขดั กับ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่ขดั กับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
5.6 มีความรับผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิภารกิ จของกรรมการบริ ษทั รวมถึง
สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่าเสมอ
6. ขั้นตอนในการพิจารณา (การเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ)
6.1 ผูถ้ ือหุ ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจัดทา 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลื อกตั้งเป็ นกรรมการ และ 2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการ และยื่นเสนอต่อคณะกรรมการ หรื อแจ้งระเบียบวาระอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสาร
หมายเลข 02-001-2555 หรื อ E-mail Address ของเลขานุ การบริ ษทั ที่ Kitti@chayo555.com ก่อน
ส่ งต้นฉบับ ต่อคณะกรรมการภายหลังได้
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ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นต้องส่ งต้นฉบับของแบบฟอร์ มดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน และ
เอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กาหนดในแบบฟอร์ ม โดยส่ งถึงบริ ษทั ภายในระหว่างวันที่
26 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา และ
นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่พิจารณาบุคคลที่ผถู ้ ือหุ ้น
เสนอ เพื่อรับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นกรอกข้อมูลหรื อแนบเอกสาร
หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรื อไม่สมบูรณ์ หรื อไม่สามารถติดต่อได้ โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถจัดส่ ง
แบบฟอร์มและเอกสารต้นฉบับมาที่
เลขานุการบริ ษทั (ชั้น 3) บริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน
กรุ งเทพฯ 10220
(เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ)
6.2 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการต่อ
คณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. และต้องจัดเตรี ยมแบบฟอร์ ม
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดังนี้
 ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็ นกรรมการ
ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน และสาหรับผูถ้ ือหุ ้นรายที่ 2 เป็ นต้นไป ให้กรอก
ข้อมูลเฉพาะในส่ วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็ นกรรมการให้
ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบฟอร์ มและหลักฐานการถือครอง
หุ ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติ ม (ถ้ามี ) ของผูถ้ ือหุ ้นทุกราย และเอกสารประกอบการ
พิจารณาตามที่กาหนดในแบบฟอร์ มเป็ นชุดเดียวกัน
 ผูถ้ ือหุ ้นต้องจัดให้บุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ กรอกแบบ
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่ อไว้
และจัดให้มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กาหนดในแบบฟอร์ มในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นราย
เดียวหรื อหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ต่อคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่ อให้เข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการ 1 ชุ ดต่อการเสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ 1 คน
เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิ จารณากลัน่ กรองในเบื้ องต้นให้คณะกรรมการบริ ษ ทั โดยมี
หลักเกณฑ์ดงั นี้
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1) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง เลขานุ การบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้ง
ให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบว่าเรื่ องดังกล่ าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการภายในเวลา
17.00 น. ของวันที่ 7 มกราคม 2564
2) ในกรณี ที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2. เลขานุการบริ ษทั จะแจ้งผู ้
ถือหุน้ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 มกราคม 2564 อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้
ทราบว่าเรื่ องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
3) เรื่ องที่ไม่เข้าข่ายตาม 1) หรื อ 2) เลขานุ การบริ ษทั จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทน จะพิ จารณากลั่นกรองเบื้ องต้นก่ อนนาเสนอ
รายชื่อบุคคลที่ผา่ นการพิจารณาให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเป็ นขั้นสุ ดท้าย
6.4 คณะกรรมการบริ ษ ัท จะพิ จ ารณาความเหมาะสมของบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ ให้เ ข้า ดารง
ตาแหน่งกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
6.5 บุ คคลที่ ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุ ม
พร้ อมความเห็ นของคณะกรรมการ สาหรั บบุคคลที่ไ ด้รับ การเสนอชื่ อให้เข้า ดารงตาแหน่ ง
กรรมการที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมทั้ง ชี้ แจง
เหตุผลอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7. ระยะเวลาการใช้ สิทธิ
ตั้งแต่วนั ที่ 26 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
8. ติดต่ อบริษัท
หากมีขอ้ สงสัยประการใด ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เลขานุการบริ ษทั โทรศัพท์ 02-016-4499
อีเมล Kitti@chayo555.com
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