
ขอ้บงัคบั  
บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
(เฉพำะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผูถื้อหุ้น) 

 
หมวด 3  

กำรประชุมผูถื้อหุ้น 
 
ขอ้ 27. คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นข้ึนเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือนนบั 

แต่วนัส้ินสุดของแต่ละรอบปีบญัชีของบริษทั 
 
กิจกำรอนัท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีพึงกระท ำมีดงัต่อไปน้ี 
(1) พิจำรณำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร 
(2) พิจำรณำอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนของบริษทัส ำหรับรอบปีบญัชีท่ีผำ่นมำ 
(3) พิจำรณำกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล กำรจดัสรรเงินก ำไร และกำรตั้งทุนส ำรองต่ำงๆ 
(4) เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีถึงครำวตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และ ก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร 
(5) แต่งตั้งผุส้อบบญัชี และ ก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทั 
(6) ปรึกษำกิจกำรหรือพิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ ตำมท่ีเห็นสมควร 

 
กำรประชุมผูถื้อหุ้นครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวในวรรคหน่ึงเรียกวำ่กำรประชุมวิสำมญั ซ่ึงจะจดัให้มีข้ึนไดก้็แต่โดยคณะกรรมกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 28 
ขอ้ 29 และ ขอ้ 30 ต่อไปน้ี 

 
ขอ้ 28 คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 
ขอ้ 29 เม่ือใดก็ตำมท่ีผูถื้อหุ้นคนหน่ึงคนใดหรือหลำยคน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวำ่หน่ึงในห้ำ (1/5) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมดของบริษทั 

เขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้น 
 เป็นกำรประชุมวิสำมญั และระบุเหตุผลในกำรขอให้เรียกประชุมไวอ้ยำ่งชดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวคณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำร

ประชุมวิสำมญัข้ึนตำมค ำขอของผูถื้อหุ้นดงักล่ำวภำยในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือดงักล่ำวจำกผูถื้อหุ้น 
 
ขอ้ 30 เม่ือใดก็ตำมท่ีผูถื้อหุ้นจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ยีสิ่บห้ำ (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมดของ

บริษทั เขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญั และ ระบเุหตุผลในกำรขอให้เรียกประชุมไวอ้ยำ่งชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่ำว คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัข้ึนตำมค ำขอของผูถื้อหุ้นดงักล่ำวภำยในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือดงักล่ำวจำกผูถื้อหุ้น 

 
ขอ้ 31 สถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่วำ่จะเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี หรือ กำรประชุมวิสำมญั จะเป็นสถำนท่ีแห่งใดในหรือนอกทอ้งท่ีหรือจงัหวดั

อนัเป็นท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัก็ได ้สุดแต่คณะกรรมกำรจะเห็นสมควรก ำหนด 
 
ขอ้ 32 ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละครำว และ ทกุครำว คณะกรรมกำรตอ้งจดัท ำหนงัสือนดัประชุมระบุ สถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และ 

เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวำ่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนุมติั หรือ เพ่ือพิจำรณำ แลว้แต่กรณี 
รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น และ นำยทะเบียนทรำบโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนไม่นอ้ยกว่ำ เจด็ (7) วนั
ก่อนวนัประชุม 

 
 คณะกรรมกำรตอ้งโฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่น้อยกว่ำสำม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
  
 ในกรณีเรียกประชุมสำมญัประจ ำปี คณะกรรมกำรตอ้งจดัส่งเอกสำรดงัต่อไปน้ีให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสำมญัประจ ำปีดว้ย 
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(1) ส ำเนำงบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมทั้งรำยงำนกำรตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(2) เอกสำรแสดงรำยช่ือ สถำนท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ  ำนวน และ ชนิดหุ้นทั้งหมดท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ของบริษทั และ จ ำนวนและชนิดหุ้น

ท่ีบริษทัถืออยูใ่นบริษทัในเครือ (ถำ้มี) 
(3) เอกสำรแสดงรำยกำรช่ือ สถำนท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ  ำนวน และ ชนิดหุ้นทั้งหมดท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้และจ ำนวนหุ้นและชนิดหุ้นของ

บริษทัมหำชน จ ำกดั อ่ืน หรือ บริษทัจ ำกดั ซ่ึงตั้งข้ึนตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชยท่ี์บริษทัถืออยูเ่ป็นจ ำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบ (10) ข้ึนไป
ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ของบริษทัมหำชนจ ำกดั หรือ บริษทัจ ำกดั ซ่ึงตั้งข้ึนตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชยน์ั้น (ถำ้มี) 

(4) รำยงำนประจ ำปีของบริษทั 
 

ขอ้ 33 ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกครำว 
 
ในกำรออกเสียงลงคะแนนทุกรณี ผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้ถือวำ่หุ้นหน่ึงมีหน่ึงเสียง เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัได้
ออกหุ้นบุริมสิทธิและก ำหนดให้หุ้นบุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกวำ่หุ้นสำมญั ในกรณีดงักล่ำว ให้ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดเ้พียงตำมท่ีบริษทัไดก้  ำหนดไวน้ั้น 
 
กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระท ำโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ ห้ำ (5) คนร้องขอและท่ีประชุมลงมติให้กำรออกเสียงลงคะแนนกระท ำ
โดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลบั ในกรณีดงักล่ำว กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระท ำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลบั และ วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลบัให้
เป็นไปตำมท่ีประธำนในท่ีประชุมก ำหนด 
 
ผูถื้อหุ้นผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นผูน้ั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นนอกจำกกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 

 
ขอ้ 34 ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิมอบฉนัทะให้บุคคลท่ีบรรลุนิติภำวะแลว้เขำ้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

ดงักล่ำวแทนตนได ้กำรมอบฉนัทะดงักล่ำวตอ้งท ำเป็นหนงัสือมอบลงลำยมือช่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และ ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งยืน่หนงัสือมอบ
ฉนัทะนั้นต่อประธำนกรรมกำรหรือ บุคคลท่ีประธำนกรรมกำรก ำหนด ณ สถำนท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะจะเขำ้ประชุม 

 
 หนงัสือมอบฉนัทะ ตำมวรรคหน่ึงตอ้งท ำตำมแบบท่ีนำยทะเบียนก ำหนด และอยำ่งนอ้ยตอ้งมีรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
  

(1) จ ำนวนหุ้นท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่
(2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) คร้ังท่ีของกำรประชุมท่ีมอบฉนัทะให้เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ถือวำ่ผูรั้บมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้น ผูม้อบฉนัทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะจะ
แถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนวำ่ตนจะออกเสียงแทนผูซ่ึ้งมอบฉนัทะเพียงบำงคน โดยระบุช่ือผูม้อบฉนัทะและจ ำนวนหุ้นท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยูด่ว้ย 

 
 
ขอ้ 35 ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละครำวและทุกครำว ตอ้งมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้นมำประชุมเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำยีสิ่บห้ำ (25) คน หรือ ไม่

นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดของบริษทั และถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมด
ของบริษทั จึงจะเป็นองคป์ระชุมได ้

 
ขอ้ 36 ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทุกครำว ในกรณีท่ีประธำนไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือ ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดจ้นล่วงเวลำนดัไป

แลว้ถึงสิบห้ำ (15) นำที ถำ้มีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรท ำกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือ มีแต่ไม่อยูใ่นท่ี
ประชุม หรือ ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุมนั้นเป็นกำรชัว่ครำว 

 
ขอ้ 37 ประธำนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหนำ้ท่ีควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัน้ี 
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ขอ้ 38 กำรออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้ไดม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัมหำชนอ่ืน หรือ บริษทัเอกชนใดๆ มำเป็นของบริษทั 
(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือ เลิกสญัญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมด หรือ บำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจ

ของบริษทั หรือ กำรรวมกิจกำรกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 
(ง) กำรเพ่ิมทุนของบริษทั 
(จ) กำรลดทุนของบริษทั 
(ฉ) กำรออกหุ้นบุริมสิทธิ 
(ช) กำรออกหุ้นกู ้หุ้นกูมี้ประกนั หุ้นกูท่ี้อำจแปลงเป็นหุ้นสำมญัได ้ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั ใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุ้นกู ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน และ หลกัทรัพยอ่ื์นๆ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ซ) กำรควบบริษทักบับริษทัมหำชนจ ำกดัอ่ืน หรือ บริษทัจ ำกดั 
(ฌ) กำรเลิกบริษทั 
(ญ) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทั 
(ฎ) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัน้ี 

 
ขอ้ 39 กำรออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้ไดม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีอ่ืน นอกเหนือไปจำกกรณีท่ีระบุเป็นกำรเฉพำะไว ้ให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อ

หุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 
 
ขอ้ 40 คณะกรรมกำรตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นทุกครำว โดยจดัท ำให้เสร็จภำยในสิบส่ี (14) วนัแต่วนัประชุม 
 
 คณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีดูแลกำรเก็บรักษำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะให้เก็บรักษำไว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัก็ได ้หรือ จะมอบหมำยให้บุคคล

ใดเก็บรักษำแทนบริษทั ไว ้ณ ท่ีใดในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั หรือ จงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้โดยแจง้ให้นำยทะเบียน ทรำบก่อน 
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