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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จาํกัด (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. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจาํปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการใน

ขณะนั้น ถาจาํนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกบัสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

   กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

   กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆตอไปให

กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนัน้เปนผูออกจากตําแหนง 

 ขอ 19. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

   (1) ตาย 

   (2) ลาออก 

   (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจาํกัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ  

    ตลาดหลักทรัพย 

   (4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 21 

   (5) ศาลมีคําส่ังใหออก 

 ขอ 21. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน 

   ส่ี (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมหีุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผู 

   ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 

 ขอ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวน

แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะและจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติ

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. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจาํปภายในส่ี (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

เร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ

เพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไม

นอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) 

วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน 

   ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด 

   ก็ได 

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

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม 

   ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถอืหุนซ่ึงมาเขารวมประชุมไม

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. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจาํปพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

   (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

   (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุน 

   (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

   (4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ 

   (5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ีและ 

   (6) กิจการอื่นๆ 

 ขอ 40. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

   ในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพจิารณาอนุมัติและคณะกรรมการตองจัดใหมผูีสอบบัญช ีตรวจสอบงบดุลและงบกาํไร  

   ขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 ขอ 41. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ไปใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

   (1) สําเนางบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญช ีและ 

   (2) รายงานประจาํปของคณะกรรมการ พรอมเอกสารประกอบตางๆ เพือ่ประกอบรายงาน 

 ขอ 42. หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล 

   เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆกัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

   คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกาํไรสมควรพอที่จะทาํเชนนั้น 

   และเมื่อไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุน 

   คราวตอไป 

   การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ทีป่ระชุมผูถือหุน หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แลวแตกรณี  

   ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหลงโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกันไม 

   นอยกวาสาม (3) วันดวย 

 ขอ 43. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน 

   ขาดทุนสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

   


