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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท สตาร ์ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
 
 ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกิน 12 (สิบ 
   สอง) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมถีิ่นอยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือ 
   หุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

 ข้อ 17.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวธิีการดังต่อไปนี้ 

   (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 

   (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบง่ 
    คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

   (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก 
    ตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ 
    ประธานที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี้ขาด 

 ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

   กรรมการซ่ึงพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได ้

   กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปแีรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบรษิัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

 ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

   (1) ตาย 
   (2) ลาออก 
   (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ  
    ตลาดหลักทรัพย ์
   (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21 
   (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 

 ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งกอ่นถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน 
   สี ่(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมหีุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ 
   ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 

 ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท 

   ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่ 
   จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลกูจ้างของบริษัท 

 ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมสีภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทหรอืเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้วง
หุ้นสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น
ใดที่ประกอบกจิการอันมีสภาพอยา่งเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพือ่ประโยชน์ตนเอง หรือ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้น้ัน 
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 ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปภีายในส่ี (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปบีัญชี 
   ของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุน้เป็นการ 
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

   ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นทีจ่ำหนา่ยได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตว่ันที่ได้รับหนังสือนั้น
จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที ่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

   ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด 
   ก็ได้ 

 ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิห้า (25)  คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหนา่ยได้แล้ว
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

   ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากวา่การประชุมผูถ้ือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วัน กอ่นวันประชุมในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

 ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ให้ถอืวา่หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้
ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

   (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

   (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมสีิทธิ 
    ออกเสียงลงคะแนน 

    (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 

    (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

    (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกีย่วกบัการให้เช่ากจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย 
     ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกจิของบริษทั หรือการควบรวมกจิการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผล 
     กำไรขาดทุนกัน 

    (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
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    (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบยีนของบริษทั 

    (ฉ) การเลิกบริษัท 

    (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

    (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

   (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

   (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีำไรขาดทุน 

   (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล 

   (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   (5) พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

   (6) กิจการอื่นๆ 

 ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
   ในการประชุมสามัญประจำป ีเพื่อพจิารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มผีู้สอบบัญชี ตรวจสอบงบดุลและงบกำไร  
   ขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พรอ้มกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 

   (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ 

   (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ เพือ่ประกอบรายงาน 

 ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิใหจ้่ายเงินปันผล 

   เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 

   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น 
   และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผูถ้ือหุ้น 
   คราวต่อไป 

   การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี  
   ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่ 
   น้อยกว่าสาม (3) วันดว้ย 

 ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักดว้ยยอดเงิน 
   ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 


