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หนา้ท่ี 1  

 

ข้อบังคบั 

ของ 
บริษัท ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 

(คัดเฉพาะท่ีเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น) 
 
การปิดสมุดทะเบียน 

ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นก็ได้ โดย
ประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบส่ีวนั
ก่อนวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ 

การเลือกตั้งกรรมการ / ค่าตอบแทนกรรมการ  

ข้อ 16.  ค่าตอบแทนกรรมการใหก้ าหนดโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ข้อ 17.   ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุด เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

ข้อ 22. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. สถานท่ีจดัการประชุมใหญ่ของบริษทัตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือทอ้งท่ีอนัเป็น
ท่ีตั้งของสาขาของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือกรุงเทพมหานคร  หรือจงัหวดัปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 

ข้อ 32. ให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอยา่งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า "ประชุมสามญั" การประชุม
สามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในส่ีเดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราว
อ่ืน ๆ ใหเ้รียกว่า "ประชุมวิสามญั" 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบั
รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บห้าคน  ซ่ึง
มีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนั ร้อง
ขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดโ้ดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใด
ไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึงเดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
อนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อ
หุน้  นายทะเบียนและต่อตลาดหลกัทรัพยท่ี์บริษทัเขา้จดทะเบียนหลกัทรัพยเ์พ่ือซ้ือขายทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า
เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม 

 ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุม   

ข้อ 34. การประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  (ถา้มี)  เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บห้า
คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผู ้ถือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้  หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  
การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงั
น้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 35. ผูถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัในหุ้นเดียว  บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีถือหุ้นนั้นอาจออกเสียงลงคะแนนได ้ แต่หากมี
บุคคลมากกว่าหน่ึงคนเขา้ร่วมประชุม บุคคลใดท่ีมีช่ือเป็นล าดับแรกในทะเบียนผูถื้อหุ้นจะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดเ้พียงคนเดียว 

ข้อ 36. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 

 ผูรั้บมอบฉนัทะไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและท าตามแบบท่ีนายทะเบียน บริษทัมหาชน
จ ากดัก าหนด และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

ก. จ านวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งยื่นต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

หนังสือมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่าเป็นตราสารท่ีมอบอ านาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ข้อ 37. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอในท่ีประชุมไม่
เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวไป ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ีวนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ัง
ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไป
ยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนการประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า
สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
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ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ี
ประชุม 

ข้อ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมใหญ่ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข.   การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค.  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ง.   การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 
จ.   การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 

ข้อ 40.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัไดด้ าเนินการไปในระยะ
รอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินปันผล 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืน ๆ  

การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแต่มีมติเช่นว่านั้น และโฆษณาค าบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีฉบบัหน่ึง 

ข้อ 46. ให้บริษัทประกาศและจ่ายเงินปันผลหลงัจากหักขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแล้ว หากบริษทัขาดทุน ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะไดแ้กไ้ขใหห้ายขาดทุนเช่นนั้น 

เม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองส่วนล ้ ามูลค่าหุ้นซ่ึงเป็นการส ารองเงิน
ส่วนเกินท่ีไดจ้ากการขายหุน้สูงกว่ามูลค่าท่ีจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายตามขอ้ 49 หรือเงินส ารองอ่ืน เพ่ือ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัก็ได ้



ขอ้บงัคบัของ บริษทั ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
(คดัเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น) 

 

หนา้ท่ี 4  

 

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้หักชดเชยจากเงินส ารองอ่ืนก่อนแล้วจึงหักจากทุนส ารองตาม
กฎหมายตามขอ้ 49 และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ ตามล าดบั 

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวไดเ้ม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า บริษทัมี
ก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 

ข้อ 48. เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้  หุน้ละเท่าๆ  กนั  เวน้แต่จะไดมี้ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ข้อ 49. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทุนส ารองอ่ืนตามท่ี
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัดว้ยก็ได ้

การจัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 56. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

การจัดท ารายงานการประชุม 

ข้อ 57. คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนกรรมการ บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น 
ขอ้มติทั้งหมดของท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะถือว่าเป็นหลกัฐานท่ีถูกตอ้ง และหลกัฐานน้ีให้
เก็บรักษาไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าท่ีเก็บรักษาไวใ้น
ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบก่อน 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ข้อ 58. ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะเลือกกลบัเขา้ต าแหน่งอีกก็ได ้

ข้อ 59. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ข้อ 60. กรรมการ พนกังาน  ลูกจา้ง  หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทัจะเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัไม่ได ้

ข้อ 61. ผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือพิจารณาช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และให้บริษทัจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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Articles of Association 

 

Of 

 

Univanich Palm Oil Public Company Limited 
 

 

(Excerpts relating to the Annual General Meeting of Shareholders) 
 
Register Closing : 

 

14. During the period of twenty-one days prior to each shareholders’ meeting, the Company may 

cease to accept registration of share transfers by notifying the shareholders in advance at the head 

office and at every branch office of the Company not less than fourteen days prior to the 

commencement date of cessation of the registration of share transfers. 

 

Directors Election and Remuneration : 

 

16. The remuneration of the directors shall be fixed by the shareholders’ meeting. 

17. At the ordinary meeting in every year, one-third of the directors, or, if their number is not a 

multiple of three, then the number nearest to one-third must retire from office. 

The directors to retire during the first and second years following the registration of the Company 

shall be drawn by lots.  In every subsequent year, the directors who have been longest in office 

shall retire. 

A retiring director shall be eligible for re-election. 

22. The shareholders may pass a resolution removing any director from office prior to retirement as a 

result of the expiration of the director’s term of office, by a vote of not less than three quarters of 

the number of shareholders attending the meeting who have the right to vote and who have shares 

totaling not less than half of the number of shares held by the shareholders attending the meeting 

and having the right to vote. 

 

Shareholders’ Meeting : 

 

31. The place of the meeting shall be in the province where the head office of the Company is located 

or branch office of the Company is located in a nearby province or Bangkok or any neighboring 

provinces attached to Bangkok. 

 

32. A general shareholders’ meeting shall be held at least once in every year.  Such meting is called 

the “Ordinary Meeting”.  The meeting shall be held within four months after the end of the 

financial year of the Company.  All other general meetings are called “Extra-ordinary Meetings”. 

 

The Board of Directors may call an extra-ordinary meeting of shareholders any time the Board 

considers it expedient to do so.  Shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth 

of the total number of shares sold or shareholders numbering not less than twenty-five persons 

holding shares amounting to not less than one-tenth of the total number of shares sold may submit 

their names in a request directing the Board of Directors to call an extra-ordinary general meeting 

at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request.  The 

board of Directors shall proceed to call a shareholders’ meeting to be held within one month of the 

date of receipt of such request from the said shareholders. 
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33. In calling a shareholders’ meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice calling the 

meeting that states the place, date, time and agenda of the meeting, and stating with reasonable 

detail the matters to be proposed to the meeting by indicating clearly whether it is a matter 

proposed for information, for approval or for consideration, including the opinions and 

recommendations of the Board of Directors in the said matters.  The said notice shall be delivered 

to the shareholders, the Registrar and to each stock exchange upon which the Company is listed at 

least seven days prior to the date of the meeting. 

 

The notice calling for the meeting shall also be published in a newspaper at least three days prior 

to the date of the meeting.  

 

34. A quorum of a shareholders’ meeting shall be constituted by shareholders and proxies (if any) 

attending at a shareholders’ meeting amounting to  not less than twenty-five persons or not less 

than one half of the total number of shareholders and in either case such shareholders shall hold 

shares amounting to not less than one-third of the total number of sold shares of the Company. 

 

At any shareholders’ meeting, if one hour has passed since the time specified for the meeting ad 

the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum and if such 

shareholders’ meeting was called as a result of a request by the shareholders, such meeting shall 

be cancelled.  If such meeting was not called as a result of a request by the shareholders the 

meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to 

shareholders not less than seven days prior to the date of the meeting.  In the subsequent meeting a 

quorum is not required. 

 

35. A shareholder shall be entitled to be present and to vote at any general meeting. 

 

In the case of joint holders of shares, any one of such persons may vote, but if more than one of 

those persons is present at a meeting, the person whose name stands first on the Register of 

Members shall alone be entitled to vote. 

 

36. At a shareholders’ meeting, a shareholder may authorize other persons as proxies to attend and 

vote at any meeting on his/her behalf. 

A proxy need not be a shareholder of the company. 

 

The proxy shall be appointed, in writing signed by the principal and as specified by the Registrar, 

and the instrument of appointment shall contain at least the following particulars:- 

 

(a) the number of shares held by the principal; 

(b) the name of the proxy; and 

(c) the serial number of the meeting at which the proxy is authorized to attend and to vote. 

 

The instrument of proxy must be deposited with the Chairman or any other person assigned by the 

Chairman before the proxy attends the meeting. 

 

An instrument of proxy shall be deemed to be the instrument to authorize the person to be the 

instrument to authorize the person to attend the meeting and cast its vote. 

 

37. If the meeting has not concluded the consideration of matters according to the sequence of the 

agenda in the notice or of the matters raised by shareholders, holding shares amounting to not less 

than one-third of the total number of shares sold, as the case may be, and it is necessary to 

postpone the consideration of such matters, the meeting shall determine the place, date and time 

for the next meeting and the Board of Directors shall, not less than seven days prior to the date of 

such next meeting, deliver to the shareholders a notice calling the meeting which indicates the 

place, date, time and the agenda of the meeting.  The notice calling the meeting shall also be 

published in a newspaper not less than three days prior to the date of the meeting. 
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38. The Chairman of the Board shall be the Chairman of shareholders’ meetings.  If the Chairman of 

the Board is not present at a meeting or cannot perform his duty, and if there is a vice-chairman, 

the vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting.  If there is not a 

vice-chairman or the vice-chairman is not present at the meeting or cannot perform his duty, the 

shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be the chairman of the meeting. 

 

39. In a shareholders’ meeting, every shareholder shall have one vote for each share. 

 

Any shareholder who has a special interest in any matter cannot vote on such matter except for 

voting on the election of directors. 

 

Any resolutions or any business approval shall be passed by a simple majority of votes of 

shareholders attending the shareholders’ meeting and being entitled to vote, except for the 

following events which shall be passed by three-fourths of votes of shareholders attending the 

meeting and being entitled to vote:- 

 

(a) the sale or transfer of the whole or material parts of the business of the Company to other 

person; 

(b) the purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private 

companies by the Company; 

(c) the making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a lease of 

the whole or important parts of the business of the Company, the assignment of the 

management of the business of the Company to any other persons or the amalgamation of 

the business with other persons with the purpose of profit and loss sharing; 

(d) the increase or decrease of the capital of the Company; and 

(e) the amendment of  the Company’s Memorandum and Articles of Association. 

 

40. The ordinary meetings shall usually be summoned for the purpose of:- 

 

(a) considering the report of the Board of Directors covering work done during the past 

period of time; 

(b) considering approval of the Statement of Financial Position and Statement of 

Comprehensive Income ; 

(c) considering distribution of dividends; 

(d) electing new directors in place of those who retire by rotation; 

(e) appointing an auditor; and/or 

(f) transacting other business. 

 

Dividend Payment : 

 

45. No dividend may be declared except by a resolution of shareholders or by the Board of Directors 

in the case of interim dividend payment. 

 

The shareholder shall be notified in writing of such payment of dividends within one month of the 

date of such resolution, and such notice shall also be published in a local newspaper. 

 

46. The Company shall declare and pay dividends after deduction of all its existing provision 

accumulated losses.  If the Company has sustained loss, no dividend may be paid until such loss 

has been made good. 

 

With its shareholders Meeting’ s approval, the Company may transfer premium reserve which has 

been reserved from the excess of the share price exceeding the par value, reserves required by law 

under Clause 49 or other reserves to compensate the Company’s cumulative losses.  
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The compensation under the foregoing paragraph shall be made by deduction from other reserves, 

reserve required by law, and premium reserve respectively 

 

47. The Board of Directors may from time to time declare such interim dividends, which appear to 

them to be justified by the profits of the Company and after paying such dividend, the Board shall 

report this at the next shareholders’ meeting. 

 

48. Dividend shall be distributed according to the number of shares, with each share receiving an 

equal amount, unless otherwise specified. 

 

49. The Company shall allocate not less than five per cent of its annual profit less the accumulated 

losses brought forward (if any) to a reserve fund until this fund attains an amount not less than ten 

per cent of the registered capital. 

 

In addition to the reserve fund, the Board of Directors may propose for vote at a shareholders’ 

meeting the allocation of any other reserve fund for the benefit of the Company’s business. 

 

Documents submitted with the Notice :  

 

56. The Board of Directors shall deliver the following documents to the shareholders along with 

written notices calling for an annual general meeting:- 

 

(a) Copy of the balance sheet and the statement of profit and loss which have been examined 

by the auditor; and 

 

(b) The annual report of the Board of Directors and the supporting documents of the report. 

 

Minutes of Meeting :  

 

57. The Board of Directors shall maintain a register of directors, the minutes of meetings of the Board 

of Directors and the minutes of shareholders’ meetings.  The resolutions of the Board of Directors’ 

meetings and the shareholders’ meetings are deemed to be correct evidence and such evidence 

shall be kept at the head office of the Company or the Board may assign to any other person the 

duty of keeping the said documents in the province where the head office of the Company is 

located or a nearby province but the Company must notify the Registrar prior to the assignment. 

 

Auditors / Audit Fee :  

 

58. An auditor shall be appointed at the annual general meeting.  A retiring auditor is eligible for re-

election. 

 

59. The remuneration of the auditors shall be approved in any shareholders’ meeting. 

 

60. Directors, staff members, employees or persons holding any position in the Company shall not be 

the auditor of the Company. 

 

61. The auditor has a duty to attend every shareholders’ meeting at which the balance sheet, the 

statement of profit and loss and the problems relating to the accounts of the Company are to be 

considered, in order to explain to the shareholders the auditing of the accounts.  The Company 

shall also deliver to the auditor the reports and documents of the Company that are to be received 

by the shareholders at that shareholders’ meeting. 




