
ข้อบงัคบั  
บริษทั ยูเน่ียนปิโตรเคมคีอล จํากดั (มหาชน) 

(เฉพาะส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น) 
 

หมวด 3  
การประชุมผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ข้ึนเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือนนบั 

แต่วนัส้ินสุดของแต่ละรอบปีบญัชีของบริษทั 
 
กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัต่อไปน้ี 
(1) พิจารณารายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผล การจดัสรรเงินกาํไร และการตั้งทุนสาํรองต่างๆ 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ และ กาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
(5) แต่งตั้งผุส้อบบญัชี และ กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) ปรึกษากิจการหรือพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหน่ึงเรียกวา่การประชุมวสิามญั ซ่ึงจะจดัใหมี้ข้ึนไดก้แ็ต่โดยคณะกรรมการตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 28 
ขอ้ 29 และ ขอ้ 30 ต่อไปน้ี 

 
ขอ้ 28 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ด ้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 
ขอ้ 29 เม่ือใดกต็ามท่ีผูถื้อหุน้คนหน่ึงคนใดหรือหลายคน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 

เขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ 
 เป็นการประชุมวสิามญั และระบุเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชุมวสิามญัข้ึนตามคาํขอของผูถื้อหุน้ดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือดงักล่าวจากผูถื้อหุน้ 
 
ขอ้ 30 เม่ือใดกต็ามท่ีผูถื้อหุน้จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของ

บริษทั เขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญั และ ระบุเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าว คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัข้ึนตามคาํขอของผูถื้อหุน้ดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือดงักล่าวจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 31 สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ไม่วา่จะเป็นการประชุมสามญัประจาํปี หรือ การประชุมวสิามญั จะเป็นสถานท่ีแห่งใดในหรือนอกทอ้งท่ีหรือจงัหวดั

อนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทักไ็ด ้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรกาํหนด 
 
ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคราว และ ทุกคราว คณะกรรมการตอ้งจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ 

เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมติั หรือ เพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ และ นายทะเบียนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนไม่นอ้ยกวา่ เจด็ (7) วนั
ก่อนวนัประชุม 

 
 คณะกรรมการตอ้งโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
  
 ในกรณีเรียกประชุมสามญัประจาํปี คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปีดว้ย 
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(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(2) เอกสารแสดงรายช่ือ สถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จาํนวน และ ชนิดหุน้ทั้งหมดท่ีออกจาํหน่ายแลว้ของบริษทั และ จาํนวนและชนิดหุน้

ท่ีบริษทัถืออยูใ่นบริษทัในเครือ (ถา้มี) 
(3) เอกสารแสดงรายการช่ือ สถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จาํนวน และ ชนิดหุน้ทั้งหมดท่ีออกจาํหน่ายแลว้และจาํนวนหุน้และชนิดหุน้ของ

บริษทัมหาชน จาํกดั อ่ืน หรือ บริษทัจาํกดั ซ่ึงตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยท่ี์บริษทัถืออยูเ่ป็นจาํนวนตั้งแต่ร้อยละสิบ (10) ข้ึนไป
ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ของบริษทัมหาชนจาํกดั หรือ บริษทัจาํกดั ซ่ึงตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยน์ั้น (ถา้มี) 

(4) รายงานประจาํปีของบริษทั 
 

ขอ้ 33 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคราว 
 
ในการออกเสียงลงคะแนนทุกรณี ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีหน่ึงเสียง เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัได้
ออกหุน้บุริมสิทธิและกาํหนดใหหุ้น้บุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั ในกรณีดงักล่าว ใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดเ้พยีงตามท่ีบริษทัไดก้าํหนดไวน้ั้น 
 
การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ หา้ (5) คนร้องขอและท่ีประชุมลงมติใหก้ารออกเสียงลงคะแนนกระทาํ
โดยวธีิออกเสียงลงคะแนนลบั ในกรณีดงักล่าว การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยวธีิออกเสียงลงคะแนนลบั และ วธีิการออกเสียงลงคะแนนลบัให้
เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกาํหนด 
 
ผูถื้อหุน้ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้ผูน้ั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 
ขอ้ 34 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิมอบฉนัทะใหบุ้คคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

ดงักล่าวแทนตนได ้การมอบฉนัทะดงักล่าวตอ้งทาํเป็นหนงัสือมอบลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และ ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งยืน่หนงัสือมอบ
ฉนัทะนั้นต่อประธานกรรมการหรือ บุคคลท่ีประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะจะเขา้ประชุม 

 
 หนงัสือมอบฉนัทะ ตามวรรคหน่ึงตอ้งทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนกาํหนด และอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 
  

(1) จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่
(2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อวา่ผูรั้บมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ ผูม้อบฉนัทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะจะ
แถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนวา่ตนจะออกเสียงแทนผูซ่ึ้งมอบฉนัทะเพียงบางคน โดยระบุช่ือผูม้อบฉนัทะและจาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยูด่ว้ย 

 
 
ขอ้ 35 ในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคราวและทุกคราว ตอ้งมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน หรือ ไม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทั และถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด
ของบริษทั จึงจะเป็นองคป์ระชุมได ้

 
ขอ้ 36 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคราว ในกรณีท่ีประธานไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดจ้นล่วงเวลานดัไป

แลว้ถึงสิบหา้ (15) นาที ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการทาํการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่อยูใ่นท่ี
ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นการชัว่คราว 

 
ขอ้ 37 ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี 
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ขอ้ 38 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อใหไ้ดม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืน หรือ บริษทัเอกชนใดๆ มาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือ เลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือ บางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจ

ของบริษทั หรือ การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
(ง) การเพิ่มทุนของบริษทั 
(จ) การลดทุนของบริษทั 
(ฉ) การออกหุน้บุริมสิทธิ 
(ช) การออกหุน้กู ้หุน้กูมี้ประกนั หุน้กูท่ี้อาจแปลงเป็นหุน้สามญัได ้ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน และ หลกัทรัพยอ่ื์นๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ซ) การควบบริษทักบับริษทัมหาชนจาํกดัอ่ืน หรือ บริษทัจาํกดั 
(ฌ) การเลิกบริษทั 
(ญ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทั 
(ฎ) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัน้ี 

 
ขอ้ 39 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อใหไ้ดม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีอ่ืน นอกเหนือไปจากกรณีท่ีระบุเป็นการเฉพาะไว ้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
ขอ้ 40 คณะกรรมการตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคราว โดยจดัทาํใหเ้สร็จภายในสิบส่ี (14) วนัแต่วนัประชุม 
 
 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดูแลการเกบ็รักษารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะใหเ้กบ็รักษาไว ้ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษทักไ็ด ้หรือ จะมอบหมายใหบุ้คคล

ใดเกบ็รักษาแทนบริษทั ไว ้ณ ท่ีใดในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือ จงัหวดัใกลเ้คียงกไ็ด ้โดยแจง้ใหน้ายทะเบียน ทราบก่อน 
 

 

ส่ิงท่ีแนบมา 6 หนา้ 3/3 




