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ขอบังคับ  
บริษัท ยูเนี่ยนปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) 

(เฉพาะสวนทีเ่ก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน) 

หมวด 3  
การประชุมผูถือหุน 

ขอ 27. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถอืหุนขึ้นเปนการประชุมสามญัประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันส้ินสุดของแตละรอบ
ปบัญชีของบริษทั 
กิจการอนัทีป่ระชมุสามัญประจําปพึงกระทาํมีดังตอไปนี ้
(1) พิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษทัสําหรับรอบปบญัชีที่ผานมา 
(3) พิจารณาการประกาศจายเงินปนผล การจัดสรรเงินกําไร และการตั้งทุนสํารองตางๆ 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีถ่งึคราวตองออกจากตําแหนงตามวาระ และ กาํหนดคาตอบแทนของกรรมการ 
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และ กําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชีของบริษทั 
(6) ปรึกษากิจการหรอืพิจารณาเรื่องอืน่ ๆ ตามที่เห็นสมควร 

การประชมุผูถอืหุนคราวอืน่นอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่งเรียกวาการประชุมวิสามัญ ซ่ึงจะจัดใหมีข้ึนไดกแ็ตโดยคณะกรรมการ
ตามที่กําหนดไวในขอ 28 ขอ 29 และ ขอ 30 ตอไปนี้ 

ขอ 28 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควร 

ขอ 29 เมื่อใดก็ตามที่ผูถือหุนคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดของบริษัท เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ และระบุเหตุผลในการ
ขอใหเรียกประชุมไวอยางชัดเจนในหนังสือดังกลาวคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญขึ้นตาม
คําขอของผูถือหุนดังกลาวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาวจากผูถือหุน 

ขอ 30 เมื่อใดก็ตามที่ผูถือหุนจํานวนไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ และ ระบุ
เหตุผลในการขอใหเรียกประชุมไวอยางชัดเจนในหนังสือดังกลาว คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุม
วิสามัญขึ้นตามคําขอของผูถือหุนดังกลาวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาวจากผูถือหุน 

ขอ 31 สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการประชุมสามัญประจําป หรือ การประชุมวิสามัญ จะเปนสถานที่แหงใดใน
หรือนอกทองที่หรือจังหวัดอันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทก็ได สุดแตคณะกรรมการจะเห็นสมควรกําหนด 

ขอ 32 ในการเรียกประชุมผูถือหุนแตละคราว และ ทุกคราว คณะกรรมการตองจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน และ 
นายทะเบียนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนไมนอยกวา เจ็ด (7) วันกอนวันประชุม 

 คณะกรรมการตองโฆษณาคําบอกกลาวนดัประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย 

 ในกรณีเรียกประชุมสามัญประจําป คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถอืหุนพรอมกบัหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจําปดวย 

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญช ี
(2) เอกสารแสดงรายชื่อ สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ จํานวน และ ชนิดหุนทั้งหมดที่ออกจําหนายแลวของบริษัท 

และ จํานวนและชนิดหุนที่บริษัทถืออยูในบริษัทในเครือ (ถามี) 
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(3) เอกสารแสดงรายการชื่อ สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ จํานวน และ ชนิดหุนทั้งหมดที่ออกจําหนายแลวและ
จํานวนหุนและชนิดหุนของบริษัทมหาชน จํากัด อื่น หรือ บริษัทจํากัด ซ่ึงตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่
บริษัทถืออยูเปนจํานวนตั้งแตรอยละสิบ (10) ข้ึนไปของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัทมหาชนจํากัด หรือ บริษัท
จํากัด ซ่ึงตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น (ถามี) 

(4) รายงานประจําปของบริษทั 

ขอ 33 ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนทุกคราว 

ในการออกเสียงลงคะแนนทุกรณี ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่งเสียง เวน
แตในกรณีที่บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหหุนบุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ ในกรณี
ดังกลาว ใหผูถือหุนบุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเพียงตามที่บริษัทไดกําหนดไวนั้น 

การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนจํานวนไมนอยกวา หา (5) คนรองขอและที่ประชุมลงมติใหการออก
เสียงลงคะแนนกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลับ ในกรณีดังกลาว การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยวิธีออกเสียง
ลงคะแนนลับ และ วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 

ผูถือหุนผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถอืหุนผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ขอ 34 ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิมอบฉันทะใหบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมดังกลาว
แทนตนได การมอบฉันทะดังกลาวตองทําเปนหนังสือมอบลงลายมือชื่อผูถือหุนซ่ึงเปนผูมอบฉันทะ และ ผูรับมอบฉันทะตองย่ืน
หนังสือมอบฉันทะนั้นตอประธานกรรมการหรือ บุคคลที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขา
ประชุม 

 หนังสือมอบฉันทะ ตามวรรคหนึ่งตองทําตามแบบทีน่ายทะเบียนกําหนด และอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้

(1) จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยู 
(2) ชื่อผูรับมอบฉันทะ 
(3) คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถือวาผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผูถือหุน ผูมอบฉันทะมีรวมกัน เวน
แตผูรับมอบฉันทะจะแถลงตอที่ประชุมกอนลงคะแนนวาตนจะออกเสียงแทนผูซ่ึงมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผูมอบ
ฉันทะและจํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยูดวย 

ขอ 35 ในการประชุมผูถือหุนแตละคราวและทุกคราว ตองมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมเปนจํานวนไมนอยกวา
ย่ีสิบหา (25) คน หรือ ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดของบริษัท และถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท จึงจะเปนองคประชุมได 

ขอ 36 ใหประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุนทุกคราว ในกรณีที่ประธานไมอยูในที่ประชุม หรือ ไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดจนลวงเวลานัดไปแลวถึงสิบหา (15) นาที ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการทําการเปนประธาน ถาไม
มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแตไมอยูในที่ประชุม หรือ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนที่มาประชุมเลือกผูถือหุนคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุมนั้นเปนการชั่วคราว 

ขอ 37 ประธานในที่ประชุมผูถอืหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับนี ้

ขอ 38 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อใหไดมติของที่ประชุมผูถอืหุนในกรณดีังตอไปนี้ ใหถอืคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอืหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอืน่ 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอื่น หรือ บริษทัเอกชนใดๆ มาเปนของบริษทั 
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(ค) การทํา แกไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือ บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายให
บุคคลอื่นเขาจดัการธุรกิจของบริษทั หรือ การรวมกจิการกับบุคคลอืน่โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การเพิ่มทุนของบริษัท 
(จ) การลดทุนของบรษิัท 
(ฉ) การออกหุนบุริมสิทธิ 
(ช) การออกหุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูที่อาจแปลงเปนหุนสามัญได ตั๋วเงิน หนวยลงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน และ หลักทรัพยอื่นๆ ตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ซ) การควบบรษิัทกบับริษทัมหาชนจาํกัดอืน่ หรือ บริษทัจํากัด 
(ฌ) การเลิกบริษทั 
(ญ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑสนธิของบริษัท 
(ฎ) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี ้

ขอ 39 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อใหไดมติของที่ประชุมผูถอืหุนในกรณอีื่น นอกเหนอืไปจากกรณีที่ระบุเปนการเฉพาะไว ใหถอื
คะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ 40 คณะกรรมการตองจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนทุกคราว โดยจดัทาํใหเสร็จภายในสิบส่ี (14) วันแตวนัประชุม 

 คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลการเก็บรักษารายงานการประชุมผูถือหุน โดยจะใหเก็บรักษาไว ณ สํานักงานใหญของบริษัทก็ได หรือ 
จะมอบหมายใหบุคคลใดเก็บรักษาแทนบริษัท ไว ณ ที่ใดในทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือ จังหวัดใกลเคียงก็
ได โดยแจงใหนายทะเบียน ทราบกอน 

 




