
ขอ้บงัคบั  
บริษทั ยเูนียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

(เฉพาะส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 
 

หมวด 3  
การประชุมผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ขึนเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี (4) เดือนนบั 

แต่วนัสินสุดของแต่ละรอบปีบญัชีของบริษทั 
 
กิจการอนัทีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัต่อไปนี 
(1) พิจารณารายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชีทีผา่นมา 
(3) พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผล การจดัสรรเงินกาํไร และการตงัทุนสาํรองต่างๆ 
(4) เลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีถึงคราวตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ และ กาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
(5) แต่งตงัผุส้อบบญัชี และ กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) ปรึกษากิจการหรือพิจารณาเรืองอืน ๆ ตามทีเห็นสมควร 

 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอืนนอกจากทีกล่าวในวรรคหนึงเรียกวา่การประชุมวสิามญั ซึงจะจดัใหมี้ขึนไดก้แ็ต่โดยคณะกรรมการตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 28 
ขอ้ 29 และ ขอ้ 30 ต่อไปนี 

 
ขอ้ 28 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือใดกไ็ด ้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 
ขอ้ 29 เมือใดกต็ามทีผูถื้อหุน้คนหนึงคนใดหรือหลายคน ซึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมดของบริษทั 

เขา้ชือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ 
 เป็นการประชุมวสิามญั และระบุเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชุมวสิามญัขึนตามคาํขอของผูถื้อหุน้ดงักล่าวภายในหนึง (1) เดือนนบัแต่วนัทีไดรั้บหนงัสือดงักล่าวจากผูถื้อหุน้ 
 
ขอ้ 30 เมือใดกต็ามทีผูถื้อหุน้จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ยสิีบหา้ (25) คน ซึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมดของ

บริษทั เขา้ชือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญั และ ระบุเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าว คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัขึนตามคาํขอของผูถื้อหุน้ดงักล่าวภายในหนึง (1) เดือนนบัแต่วนัที
ไดรั้บหนงัสือดงักล่าวจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 31 สถานทีทีจะใชเ้ป็นทีประชุมผูถื้อหุน้ ไม่วา่จะเป็นการประชุมสามญัประจาํปี หรือ การประชุมวสิามญั จะเป็นสถานทีแห่งใดในหรือนอกทอ้งทีหรือจงัหวดั

อนัเป็นทีตงัสาํนกังานใหญ่ของบริษทักไ็ด ้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรกาํหนด 
 
ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคราว และ ทุกคราว คณะกรรมการตอ้งจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานที วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ 

เรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมติั หรือ เพือพิจารณา แลว้แต่กรณี 
รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ และ นายทะเบียนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนไม่นอ้ยกวา่ เจด็ (7) วนั
ก่อนวนัประชุม 

 
 คณะกรรมการตอ้งโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
  
 ในกรณีเรียกประชุมสามญัประจาํปี คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปีดว้ย 
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(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนทีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมทงัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(2) เอกสารแสดงรายชือ สถานทีตงัสาํนกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จาํนวน และ ชนิดหุน้ทงัหมดทีออกจาํหน่ายแลว้ของบริษทั และ จาํนวนและชนิดหุน้

ทีบริษทัถืออยูใ่นบริษทัในเครือ (ถา้มี) 
(3) เอกสารแสดงรายการชือ สถานทีตงัสาํนกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จาํนวน และ ชนิดหุน้ทงัหมดทีออกจาํหน่ายแลว้และจาํนวนหุน้และชนิดหุน้ของ

บริษทัมหาชน จาํกดั อืน หรือ บริษทัจาํกดั ซึงตงัขึนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยที์บริษทัถืออยูเ่ป็นจาํนวนตงัแต่ร้อยละสิบ (10) ขึนไป
ของจาํนวนหุน้ทีออกจาํหน่ายแลว้ของบริษทัมหาชนจาํกดั หรือ บริษทัจาํกดั ซึงตงัขึนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยน์นั (ถา้มี) 

(4) รายงานประจาํปีของบริษทั 
 

ขอ้ 33 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคราว 
 
ในการออกเสียงลงคะแนนทุกรณี ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถือ โดยใหถื้อวา่หุน้หนึงมีหนึงเสียง เวน้แต่ในกรณีทีบริษทัได้
ออกหุน้บุริมสิทธิและกาํหนดใหหุ้น้บุริมสิทธินนัมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั ในกรณีดงักล่าว ใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธินนัมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดเ้พยีงตามทีบริษทัไดก้าํหนดไวน้นั 
 
การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ หา้ (5) คนร้องขอและทีประชุมลงมติใหก้ารออกเสียงลงคะแนนกระทาํ
โดยวธีิออกเสียงลงคะแนนลบั ในกรณีดงักล่าว การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยวธีิออกเสียงลงคะแนนลบั และ วธีิการออกเสียงลงคะแนนลบัให้
เป็นไปตามทีประธานในทีประชุมกาํหนด 
 
ผูถื้อหุน้ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใด ผูถื้อหุน้ผูน้นัไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนันอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการ 

 
ขอ้ 34 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิมอบฉนัทะใหบุ้คคลทีบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม 

ดงักล่าวแทนตนได ้การมอบฉนัทะดงักล่าวตอ้งทาํเป็นหนงัสือมอบลงลายมือชือผูถื้อหุน้ซึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และ ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งยนืหนงัสือมอบ
ฉนัทะนนัต่อประธานกรรมการหรือ บุคคลทีประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานทีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะจะเขา้ประชุม 

 
 หนงัสือมอบฉนัทะ ตามวรรคหนึงตอ้งทาํตามแบบทีนายทะเบียนกาํหนด และอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี 
  

(1) จาํนวนหุน้ทีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่
(2) ชือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) ครังทีของการประชุมทีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อวา่ผูรั้บมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนคะแนนเสียงทีผูถื้อหุน้ ผูม้อบฉนัทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะจะ
แถลงต่อทีประชุมก่อนลงคะแนนวา่ตนจะออกเสียงแทนผูซึ้งมอบฉนัทะเพียงบางคน โดยระบุชือผูม้อบฉนัทะและจาํนวนหุน้ทีผูม้อบฉนัทะนนัถืออยูด่ว้ย 

 
 
ขอ้ 35 ในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคราวและทุกคราว ตอ้งมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ยสิีบหา้ (25) คน หรือ ไม่

นอ้ยกวา่กึงหนึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมดของบริษทั และถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด
ของบริษทั จึงจะเป็นองคป์ระชุมได ้

 
ขอ้ 36 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานของทีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคราว ในกรณีทีประธานไม่อยูใ่นทีประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีไดจ้นล่วงเวลานดัไป

แลว้ถึงสิบหา้ (15) นาที ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการทาํการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่อยูใ่นที
ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ทีมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึงเป็นประธานในทีประชุมนนัเป็นการชวัคราว 

 
ขอ้ 37 ประธานในทีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ทีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบันี 
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ขอ้ 38 การออกเสียงลงคะแนนเพือใหไ้ดม้ติของทีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีดงัต่อไปนี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผู ้
ถือหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอืน 
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอืน หรือ บริษทัเอกชนใดๆ มาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือ เลิกสญัญาเกียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทงัหมด หรือ บางส่วนทีสาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอืนเขา้จดัการธุรกิจ

ของบริษทั หรือ การรวมกิจการกบับุคคลอืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
(ง) การเพิมทุนของบริษทั 
(จ) การลดทุนของบริษทั 
(ฉ) การออกหุน้บุริมสิทธิ 
(ช) การออกหุน้กู ้หุน้กูมี้ประกนั หุน้กูที้อาจแปลงเป็นหุน้สามญัได ้ตวัเงิน หน่วยลงทุน ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ทีจะซือหุน้กู ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหน่วยลงทุน และ หลกัทรัพยอื์นๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ซ) การควบบริษทักบับริษทัมหาชนจาํกดัอืน หรือ บริษทัจาํกดั 
(ฌ) การเลิกบริษทั 
(ญ) การแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทั 
(ฎ) การแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบันี 

 
ขอ้ 39 การออกเสียงลงคะแนนเพือใหไ้ดม้ติของทีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีอืน นอกเหนือไปจากกรณีทีระบุเป็นการเฉพาะไว ้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 
 
ขอ้ 40 คณะกรรมการตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคราว โดยจดัทาํใหเ้สร็จภายในสิบสี (14) วนัแต่วนัประชุม 
 
 คณะกรรมการมีหนา้ทีดูแลการเกบ็รักษารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะใหเ้กบ็รักษาไว ้ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษทักไ็ด ้หรือ จะมอบหมายใหบุ้คคล

ใดเกบ็รักษาแทนบริษทั ไว ้ณ ทีใดในทอ้งทีอนัเป็นทีตงัสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือ จงัหวดัใกลเ้คียงกไ็ด ้โดยแจง้ใหน้ายทะเบียน ทราบก่อน 
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