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ข้ อบังคับ
บริษทั ยูเนี่ยนปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
(เฉพาะส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุ มผู้ถือหุ้น)
หมวด 3
การประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 27.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ขึ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือนนับ
แต่วนั สิ้ นสุ ดของแต่ละรอบปี บัญชีของบริ ษทั
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั ต่อไปนี้
(1)
พิจารณารายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
(2)
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3)
พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปั นผล การจัดสรรเงินกําไร และการตั้งทุนสํารองต่างๆ
(4)
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และ กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
(5)
แต่งตั้งผุส้ อบบัญชี และ กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
(6)
ปรึ กษากิจการหรื อพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งเรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่ งจะจัดให้มีข้ ึนได้กแ็ ต่โดยคณะกรรมการตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 28
ข้อ 29 และ ข้อ 30 ต่อไปนี้

ข้อ 28

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุ ดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 29

เมื่อใดก็ตามที่ผถู ้ ือหุน้ คนหนึ่งคนใดหรื อหลายคน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั
เข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นการประชุมวิสามัญ และระบุเหตุผลในการขอให้เรี ยกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการ
ประชุมวิสามัญขึ้นตามคําขอของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้

ข้อ 30

เมื่อใดก็ตามที่ผถู ้ ือหุน้ จํานวนไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของ
บริ ษทั เข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ และ ระบุเหตุผลในการขอให้เรี ยกประชุมไว้อย่างชัดเจนใน
หนังสื อดังกล่าว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญขึ้นตามคําขอของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสื อดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้

ข้อ 31

สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมสามัญประจําปี หรื อ การประชุมวิสามัญ จะเป็ นสถานที่แห่งใดในหรื อนอกท้องที่หรื อจังหวัด
อันเป็ นที่ต้งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ก็ได้ สุ ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรกําหนด

ข้อ 32

ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละคราว และ ทุกคราว คณะกรรมการต้องจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ และ นายทะเบียนทราบโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนไม่นอ้ ยกว่า เจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม
คณะกรรมการต้องโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ในกรณี เรี ยกประชุมสามัญประจําปี คณะกรรมการต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจําปี ด้วย
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(1) สําเนางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) เอกสารแสดงรายชื่อ สถานที่ต้งั สํานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จํานวน และ ชนิดหุน้ ทั้งหมดที่ออกจําหน่ายแล้วของบริ ษทั และ จํานวนและชนิดหุน้
ที่บริ ษทั ถืออยูใ่ นบริ ษทั ในเครื อ (ถ้ามี)
(3) เอกสารแสดงรายการชื่อ สถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จํานวน และ ชนิดหุน้ ทั้งหมดที่ออกจําหน่ายแล้วและจํานวนหุน้ และชนิดหุน้ ของ
บริ ษทั มหาชน จํากัด อื่น หรื อ บริ ษทั จํากัด ซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่บริ ษทั ถืออยูเ่ ป็ นจํานวนตั้งแต่ร้อยละสิ บ (10) ขึ้นไป
ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วของบริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อ บริ ษทั จํากัด ซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์น้ นั (ถ้ามี)
(4) รายงานประจําปี ของบริ ษทั
ข้อ 33

ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกคราว
ในการออกเสี ยงลงคะแนนทุกรณี ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยให้ถือว่าหุน้ หนึ่งมีหนึ่งเสี ยง เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ได้
ออกหุน้ บุริมสิ ทธิและกําหนดให้หุน้ บุริมสิ ทธิน้ นั มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ ในกรณี ดงั กล่าว ให้ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิ น้ นั มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนได้เพียงตามที่บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้น้ นั
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้การออกเสี ยงลงคะแนนกระทํา
โดยวิธีออกเสี ยงลงคะแนนลับ ในกรณี ดงั กล่าว การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยวิธีออกเสี ยงลงคะแนนลับ และ วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับให้
เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด
ผูถ้ ือหุน้ ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นนอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 34

ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม
ดังกล่าวแทนตนได้ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องทําเป็ นหนังสื อมอบลงลายมือชื่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และ ผูร้ ับมอบฉันทะต้องยืน่ หนังสื อมอบ
ฉันทะนั้นต่อประธานกรรมการหรื อ บุคคลที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
หนังสื อมอบฉันทะ ตามวรรคหนึ่งต้องทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1)
จํานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะถืออยู่
(2)
ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
(3)
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ถือว่าผูร้ ับมอบฉันทะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุน้ ผูม้ อบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผรู ้ ับมอบฉันทะจะ
แถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสี ยงแทนผูซ้ ่ ึงมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผูม้ อบฉันทะและจํานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยูด่ ว้ ย

ข้อ 35

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละคราวและทุกคราว ต้องมีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน หรื อ ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั และถือหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้งั หมด
ของบริ ษทั จึงจะเป็ นองค์ประชุมได้

ข้อ 36

ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกคราว ในกรณี ที่ประธานไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้จนล่วงเวลานัดไป
แล้วถึงสิ บห้า (15) นาที ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทําการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อ มีแต่ไม่อยูใ่ นที่
ประชุม หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ที่มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมนั้นเป็ นการชัว่ คราว

ข้อ 37

ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้

ข้อ 38
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การออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อให้ได้มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่น หรื อ บริ ษทั เอกชนใดๆ มาเป็ นของบริ ษทั
การทํา แก้ไข หรื อ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อ บางส่ วนที่สาํ คัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ
ของบริ ษทั หรื อ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
การเพิ่มทุนของบริ ษทั
การลดทุนของบริ ษทั
การออกหุน้ บุริมสิ ทธิ
การออกหุน้ กู้ หุน้ กูม้ ีประกัน หุน้ กูท้ ี่อาจแปลงเป็ นหุน้ สามัญได้ ตัว๋ เงิน หน่วยลงทุน ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุน้ กู้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน และ หลักทรัพย์อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การควบบริ ษทั กับบริ ษทั มหาชนจํากัดอื่น หรื อ บริ ษทั จํากัด
การเลิกบริ ษทั
การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณฑ์สนธิของบริ ษทั
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้

ข้อ 39

การออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อให้ได้มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี อื่น นอกเหนือไปจากกรณี ที่ระบุเป็ นการเฉพาะไว้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 40

คณะกรรมการต้องจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกคราว โดยจัดทําให้เสร็ จภายในสิ บสี่ (14) วันแต่วนั ประชุม
คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลการเก็บรักษารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะให้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ก็ได้ หรื อ จะมอบหมายให้บุคคล
ใดเก็บรักษาแทนบริ ษทั ไว้ ณ ที่ใดในท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ จังหวัดใกล้เคียงก็ได้ โดยแจ้งให้นายทะเบียน ทราบก่อน

