
ข้อบังคบั  
บริษทั ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
(เฉพำะส่วนที่เกีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น) 

 
หมวด 3  

การประชุมผูถื้อหุ้น 
 
ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นข้ึนเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบั 

แต่วนัส้ินสุดของแต่ละรอบปีบญัชีของบริษทั 
 
กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัต่อไปน้ี 
(1) พิจารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผล การจดัสรรเงินก าไร และการตั้งทุนส ารองต่างๆ 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ และ ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
(5) แต่งตั้งผุส้อบบญัชี และ ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) ปรึกษากิจการหรือพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

 
การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหน่ึงเรียกวา่การประชุมวิสามญั ซ่ึงจะจดัให้มีข้ึนไดก้็แต่โดยคณะกรรมการตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 28 
ขอ้ 29 และ ขอ้ 30 ต่อไปน้ี 

 
ขอ้ 28 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 
ขอ้ 29 เม่ือใดก็ตามท่ีผูถื้อหุ้นคนหน่ึงคนใดหรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 

เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น 
 เป็นการประชุมวิสามญั และระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามญัข้ึนตามค าขอของผูถื้อหุ้นดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือดงักล่าวจากผูถื้อหุ้น 
 
ขอ้ 30 เม่ือใดก็ตามท่ีผูถื้อหุ้นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดของ

บริษทั เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั และ ระบเุหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าว คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัข้ึนตามค าขอของผูถื้อหุ้นดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือดงักล่าวจากผูถื้อหุ้น 

 
ขอ้ 31 สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่วา่จะเป็นการประชุมสามญัประจ าปี หรือ การประชุมวิสามญั จะเป็นสถานท่ีแห่งใดในหรือนอกทอ้งท่ีหรือจงัหวดั

อนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัก็ได ้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรก าหนด 
 
ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคราว และ ทกุคราว คณะกรรมการตอ้งจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ 

เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือ เพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น และ นายทะเบียนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนไม่นอ้ยกว่า เจด็ (7) วนั
ก่อนวนัประชุม 

 
 คณะกรรมการตอ้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
  
 ในกรณีเรียกประชุมสามญัประจ าปี คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปีดว้ย 
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(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(2) เอกสารแสดงรายช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ  านวน และ ชนิดหุ้นทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของบริษทั และ จ านวนและชนิดหุ้น

ท่ีบริษทัถืออยูใ่นบริษทัในเครือ (ถา้มี) 
(3) เอกสารแสดงรายการช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ  านวน และ ชนิดหุ้นทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแลว้และจ านวนหุ้นและชนิดหุ้นของ

บริษทัมหาชน จ ากดั อ่ืน หรือ บริษทัจ ากดั ซ่ึงตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยท่ี์บริษทัถืออยูเ่ป็นจ านวนตั้งแต่ร้อยละสิบ (10) ข้ึนไป
ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของบริษทัมหาชนจ ากดั หรือ บริษทัจ ากดั ซ่ึงตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยน์ั้น (ถา้มี) 

(4) รายงานประจ าปีของบริษทั 
 

ขอ้ 33 ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคราว 
 
ในการออกเสียงลงคะแนนทุกรณี ผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้ถือวา่หุ้นหน่ึงมีหน่ึงเสียง เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัได้
ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้นบุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุ้นสามญั ในกรณีดงักล่าว ให้ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดเ้พียงตามท่ีบริษทัไดก้  าหนดไวน้ั้น 
 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นจ านวนไม่น้อยกวา่ ห้า (5) คนร้องขอและท่ีประชุมลงมติให้การออกเสียงลงคะแนนกระท า
โดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลบั ในกรณีดงักล่าว การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลบั และ วิธีการออกเสียงลงคะแนนลบัให้
เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 
 
ผูถื้อหุ้นผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นผูน้ั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 
ขอ้ 34 ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิมอบฉนัทะให้บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

ดงักล่าวแทนตนได ้การมอบฉนัทะดงักล่าวตอ้งท าเป็นหนงัสือมอบลงลายมือช่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และ ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งยืน่หนงัสือมอบ
ฉนัทะนั้นต่อประธานกรรมการหรือ บุคคลท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะจะเขา้ประชุม 

 
 หนงัสือมอบฉนัทะ ตามวรรคหน่ึงตอ้งท าตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด และอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 
  

(1) จ านวนหุ้นท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่
(2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือวา่ผูรั้บมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้น ผูม้อบฉนัทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะจะ
แถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนวา่ตนจะออกเสียงแทนผูซ่ึ้งมอบฉนัทะเพียงบางคน โดยระบุช่ือผูม้อบฉนัทะและจ านวนหุ้นท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยูด่ว้ย 

 
 
ขอ้ 35 ในการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคราวและทุกคราว ตอ้งมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บห้า (25) คน หรือ ไม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดของบริษทั และถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด
ของบริษทั จึงจะเป็นองคป์ระชุมได ้

 
ขอ้ 36 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทุกคราว ในกรณีท่ีประธานไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดจ้นล่วงเวลานดัไป

แลว้ถึงสิบห้า (15) นาที ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการท าการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่อยูใ่นท่ี
ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นการชัว่คราว 

 
ขอ้ 37 ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี 
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ขอ้ 38 การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้ไดม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืน หรือ บริษทัเอกชนใดๆ มาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือ เลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือ บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจ

ของบริษทั หรือ การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ง) การเพ่ิมทุนของบริษทั 
(จ) การลดทุนของบริษทั 
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ 
(ช) การออกหุ้นกู ้หุ้นกูมี้ประกนั หุ้นกูท่ี้อาจแปลงเป็นหุ้นสามญัได ้ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุ้นกู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน และ หลกัทรัพยอ่ื์นๆ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ซ) การควบบริษทักบับริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืน หรือ บริษทัจ ากดั 
(ฌ) การเลิกบริษทั 
(ญ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทั 
(ฎ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัน้ี 

 
ขอ้ 39 การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้ไดม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีอ่ืน นอกเหนือไปจากกรณีท่ีระบุเป็นการเฉพาะไว ้ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
ขอ้ 40 คณะกรรมการตอ้งจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคราว โดยจดัท าให้เสร็จภายในสิบส่ี (14) วนัแต่วนัประชุม 
 
 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดูแลการเก็บรักษารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะให้เก็บรักษาไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทัก็ได ้หรือ จะมอบหมายให้บุคคล

ใดเก็บรักษาแทนบริษทั ไว ้ณ ท่ีใดในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ จงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้โดยแจง้ให้นายทะเบียน ทราบก่อน 
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