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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

บริษัท สตาร สิทธ ิโซลชูั่น จำกัด (มหาชน) 

 

 ขอ 16. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน แตไมเกิน 12 (สิบ 

   สอง) คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะตองมถีิ่นอยูในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเปนผูถือ 

   หุนของบริษัทหรือไมก็ได 

 ขอ 17.  ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวธิีการดังตอไปนี้ 

   (1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึง่ (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง 

   (2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบง 

    คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

   (3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก 

    ต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให 

    ประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการใน

ขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกบัสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

   กรรมการซ่ึงพนจากตำแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตำแหนงอีกได 

   กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆตอไปให

กรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนัน้เปนผูออกจากตำแหนง 

 ขอ 19. นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตำแหนงเมื่อ 

   (1) ตาย 

   (2) ลาออก 

   (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ  

    ตลาดหลักทรัพย 

   (4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 21 

   (5) ศาลมีคำส่ังใหออก 

 ขอ 21. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน 

   ส่ี (3/4) ของจำนวนผูถือหุนซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมหีุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผู 

   ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 

 ขอ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยอาจกำหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจำนวน

แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะและจะกำหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที ่ประชุมผู ถือหุ นจะมีมติ

เปล่ียนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการตางๆตามระเบียบของบริษัท 

   ขอความในวรรคหนึ่งจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังมาจากพนกังานหรือลูกจางของบริษัท ในอันที่ 

   จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

 ขอ 28. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมสีภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขนักับกิจการของบริษัทหรือเขาเปนหุนสวนในหวง

หุนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น

ใดที่ประกอบกจิการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกบักิจการของบริษัท ไมวาเขาทำเพือ่ประโยชนตนเอง หรือ

ประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ังกรรมการผูนั้น 
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 ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำปภายในส่ี (4) เดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบปบัญชี 

   ของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ 

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

   ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจำนวนหุนทีจ่ำหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนจำนวนไมนอยกวายี่สิบ

หา (25) คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทำหนงัสือขอให

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนใน

หนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้น

จากผูถือหุนดังกลาว 

 ขอ 33. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทำเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ

เพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไม

นอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหลงโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) 

วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน 

   ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนที่ต้ังสำนักงานใหญของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด 

   ก็ได 

 ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถอืหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25)  คน หรือไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลว

ทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม 

   ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผูถอืหุนซ่ึงมาเขารวมประชุมไม

ครบเปนองคประชุมตามที่กำหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอใหการประชุมเปนอัน

ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัด

ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุมในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

 ขอ 35. ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให

รองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถอืหุนซ่ึงมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธานในที่ประชุมดังกลาว 

 ขอ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถอืวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผู

ถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตอง

ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

   (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถามีคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

   (2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมสิีทธิ 

    ออกเสียงลงคะแนน 

    (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น 

    (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท 

    (ค) การทำ แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกีย่วกบัการใหเชากจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ การมอบหมาย 

     ใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกจิของบริษทั หรือการควบรวมกจิการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผล 

     กำไรขาดทุนกัน 

    (ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 
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    (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบยีนของบริษทั 

    (ฉ) การเลิกบริษัท 

    (ช) การออกหุนกูของบริษัท 

    (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 ขอ 37. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

   (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

   (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีำไรขาดทุน 

   (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจายเงินปนผล 

   (4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ และกำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

   (5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญช ีและ 

   (6) กิจการอื่นๆ 

 ขอ 40. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

   ในการประชุมสามัญประจำป เพื่อพจิารณาอนุมัติและคณะกรรมการตองจัดใหมผูีสอบบัญชี ตรวจสอบงบดุลและงบกำไร  

   ขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนที่จะนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 ขอ 41. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ไปใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 

   (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญช ีและ 

   (2) รายงานประจำปของคณะกรรมการ พรอมเอกสารประกอบตางๆ เพือ่ประกอบรายงาน 

 ขอ 42. หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล 

   เงินปนผลนั้นใหแบงตามจำนวนหุน หุนละเทาๆกัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

   คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเชนนั้น 

   และเมื่อไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุน 

   คราวตอไป 

   การจายเงินปนผลใหกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ทีป่ระชุมผูถือหุน หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แลวแตกรณี  

   ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหลงโฆษณาคำบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกันไม 

   นอยกวาสาม (3) วันดวย 

 ขอ 43. บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดเงิน 

   ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 


