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ข้อบังคับ
บริ ษทั ยูเนี่ ยนปิ โตรเคมีคอล จำกัด (มหำชน)
(เฉพำะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น)
หมวด 3
กำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 27.

คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นขึ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือนนับ
แต่วนั สิ้นสุดของแต่ละรอบปี บัญชีของบริ ษทั
กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจำปี พึงกระทำมีดงั ต่อไปนี้
(1)
พิจำรณำรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำร
(2)
พิจำรณำอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนของบริ ษทั สำหรับรอบปี บัญชี ที่ผำ่ นมำ
(3)
พิจำรณำกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผล กำรจัดสรรเงินกำไร และกำรตั้งทุนสำรองต่ำงๆ
(4)
เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ถึงครำวต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระ และ กำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร
(5)
แต่งตั้งผุส้ อบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ของบริ ษทั
(6)
ปรึ กษำกิจกำรหรื อพิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ ตำมที่เห็นสมควร
กำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวในวรรคหนึ่ งเรี ยกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ ซึ่ งจะจัดให้มีข้ ึนได้ก็แต่โดยคณะกรรมกำรตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 28
ข้อ 29 และ ข้อ 30 ต่อไปนี้

ข้อ 28

คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ สุ ดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 29

เมื่อใดก็ตำมที่ผถู ้ ือหุ้นคนหนึ่ งคนใดหรื อหลำยคน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่ งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมดของบริ ษทั
เข้ำชื่ อกันทำหนังสื อขอให้คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นกำรประชุมวิสำมัญ และระบุเหตุผลในกำรขอให้เรี ยกประชุมไว้อย่ำงชัดเจนในหนังสื อดังกล่ำวคณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นกำร
ประชุมวิสำมัญขึ้นตำมคำขอของผูถ้ ือหุ้นดังกล่ำวภำยในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อดังกล่ำวจำกผูถ้ ือหุ ้น

ข้อ 30

เมื่อใดก็ตำมที่ผถู ้ ือหุ้นจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำยีส่ ิ บห้ำ (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมดของ
บริ ษทั เข้ำชื่อกันทำหนังสื อขอให้คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญ และ ระบุเหตุผลในกำรขอให้เรี ยกประชุมไว้อย่ำงชัดเจนใน
หนังสื อดังกล่ำว คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญขึ้นตำมคำขอของผูถ้ ือหุ้นดังกล่ำวภำยในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสื อดังกล่ำวจำกผูถ้ ือหุ้น

ข้อ 31

สถำนที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ไม่วำ่ จะเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี หรื อ กำรประชุมวิสำมัญ จะเป็ นสถำนที่แห่ งใดในหรื อนอกท้องที่หรื อจังหวัด
อันเป็ นที่ต้งั สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั ก็ได้ สุ ดแต่คณะกรรมกำรจะเห็นสมควรกำหนด

ข้อ 32

ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นแต่ละครำว และ ทุกครำว คณะกรรมกำรต้องจัดทำหนังสื อนัดประชุมระบุ สถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และ
เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่ำเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อ เพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี
รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่ องดังกล่ำว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้น และ นำยทะเบียนทรำบโดยทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนไม่นอ้ ยกว่ำ เจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม
คณะกรรมกำรต้องโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ในกรณี เรี ยกประชุมสำมัญประจำปี คณะกรรมกำรต้องจัดส่ งเอกสำรดังต่อไปนี้ ให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสำมัญประจำปี ด้วย
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(1) สำเนำงบดุลและบัญชี กำไรขำดทุนที่ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) เอกสำรแสดงรำยชื่ อ สถำนที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวน และ ชนิ ดหุ ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ ำยแล้วของบริ ษทั และ จำนวนและชนิ ดหุ ้น
ที่บริ ษทั ถืออยูใ่ นบริ ษทั ในเครื อ (ถ้ำมี)
(3) เอกสำรแสดงรำยกำรชื่ อ สถำนที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวน และ ชนิ ดหุ ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ำยแล้วและจำนวนหุ ้นและชนิ ดหุ ้นของ
บริ ษทั มหำชน จำกัด อื่น หรื อ บริ ษทั จำกัด ซึ่ งตั้งขึ้นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ที่บริ ษทั ถืออยูเ่ ป็ นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิ บ (10) ขึ้นไป
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ำยแล้วของบริ ษทั มหำชนจำกัด หรื อ บริ ษทั จำกัด ซึ่ งตั้งขึ้นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์น้ นั (ถ้ำมี)
(4) รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
ข้อ 33

ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครำว
ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนทุกรณี ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับจำนวนหุ ้นที่ตนถือ โดยให้ถือว่ำหุ้นหนึ่งมีหนึ่ งเสี ยง เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ได้
ออกหุ้นบุริมสิ ทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิ ทธิ น้ นั มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนน้อยกว่ำหุ ้นสำมัญ ในกรณี ดงั กล่ำว ให้ผถู ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ น้ นั มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนได้เพียงตำมที่บริ ษทั ได้กำหนดไว้น้ นั
กำรออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุ ้นจำนวนไม่น้อยกว่ำ ห้ำ (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้กำรออกเสี ยงลงคะแนนกระทำ
โดยวิธีออกเสี ยงลงคะแนนลับ ในกรณี ดงั กล่ำว กำรออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทำโดยวิธีออกเสี ยงลงคะแนนลับ และ วิธีกำรออกเสี ยงลงคะแนนลับให้
เป็ นไปตำมที่ประธำนในที่ประชุมกำหนด
ผูถ้ ือหุ้นผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นนอกจำกกำรออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร

ข้อ 34

ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วเข้ำประชุมผูถ้ ือหุ้นและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม
ดังกล่ำวแทนตนได้ กำรมอบฉันทะดังกล่ำวต้องทำเป็ นหนังสื อมอบลงลำยมือชื่ อผูถ้ ือหุ ้นซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และ ผูร้ ับมอบฉันทะต้องยืน่ หนังสื อมอบ
ฉันทะนั้นต่อประธำนกรรมกำรหรื อ บุคคลที่ประธำนกรรมกำรกำหนด ณ สถำนที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะจะเข้ำประชุม
หนังสื อมอบฉันทะ ตำมวรรคหนึ่งต้องทำตำมแบบที่นำยทะเบียนกำหนด และอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรดังต่อไปนี้
(1)
จำนวนหุ ้นที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยู่
(2)
ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
(3)
ครั้งที่ของกำรประชุมที่มอบฉันทะให้เข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน ให้ถือว่ำผูร้ ับมอบฉันทะมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับจำนวนคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุ ้น ผูม้ อบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผรู ้ ับมอบฉันทะจะ
แถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่ำตนจะออกเสี ยงแทนผูซ้ ่ ึ งมอบฉันทะเพียงบำงคน โดยระบุชื่อผูม้ อบฉันทะและจำนวนหุ ้นที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยูด่ ว้ ย

ข้อ 35

ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นแต่ละครำวและทุกครำว ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ ้นมำประชุมเป็ นจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำยีส่ ิ บห้ำ (25) คน หรื อ ไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจำนวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมดของบริ ษทั และถือหุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่ งในสำม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด
ของบริ ษทั จึงจะเป็ นองค์ประชุมได้

ข้อ 36

ให้ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครำว ในกรณี ที่ประธำนไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้จนล่วงเวลำนัดไป
แล้วถึงสิ บห้ำ (15) นำที ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรทำกำรเป็ นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรื อ มีแต่ไม่อยูใ่ นที่
ประชุม หรื อ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ ้นที่มำประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุมนั้นเป็ นกำรชัว่ ครำว

ข้อ 37

ประธำนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีหน้ำที่ควบคุมกำรประชุมให้เป็ นไปตำมข้อบังคับนี้

ข้อ 38
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กำรออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อให้ได้มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)

กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
กำรซื้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั มหำชนอื่น หรื อ บริ ษทั เอกชนใดๆ มำเป็ นของบริ ษทั
กำรทำ แก้ไข หรื อ เลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อ บำงส่ วนที่สำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจ
ของบริ ษทั หรื อ กำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
กำรเพิ่มทุนของบริ ษทั
กำรลดทุนของบริ ษทั
กำรออกหุ้นบุริมสิ ทธิ
กำรออกหุ ้นกู้ หุ ้นกูม้ ีประกัน หุ้นกูท้ ี่อำจแปลงเป็ นหุ ้นสำมัญได้ ตัว๋ เงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหน่วยลงทุน และ หลักทรัพย์อื่นๆ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
กำรควบบริ ษทั กับบริ ษทั มหำชนจำกัดอื่น หรื อ บริ ษทั จำกัด
กำรเลิกบริ ษทั
กำรแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้

ข้อ 39

กำรออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อให้ได้มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในกรณี อื่น นอกเหนือไปจำกกรณี ที่ระบุเป็ นกำรเฉพำะไว้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือ
หุ้นที่มำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขำด

ข้อ 40

คณะกรรมกำรต้องจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นทุกครำว โดยจัดทำให้เสร็ จภำยในสิ บสี่ (14) วันแต่วนั ประชุม
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลกำรเก็บรักษำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยจะให้เก็บรักษำไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั ก็ได้ หรื อ จะมอบหมำยให้บุคคล
ใดเก็บรักษำแทนบริ ษทั ไว้ ณ ที่ใดในท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั หรื อ จังหวัดใกล้เคียงก็ได้ โดยแจ้งให้นำยทะเบียน ทรำบก่อน

