
ขอ้บงัคบั  
บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
(เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 

 
หมวด 3  

การประชุมผูถื้อหุน้ 
 
ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ข้ึนเป็นการประชุมสามญัประจ 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 

 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหน่ึงเรียกว่าการประชุมวิสามญั ซ่ึงจะจดัใหมี้ข้ึนไดก้แ็ต่โดยคณะกรรมการตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 28 
ขอ้ 29 และ ขอ้ 30 ต่อไปน้ี 

 
ขอ้ 28 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 
ขอ้ 29 เม่ือใดกต็ามท่ีผูถื้อหุน้คนหน่ึงคนใดหรือหลายคน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ ั้งหมดของบริษทั 

เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ 
 เป็นการประชุมวิสามญั และระบุเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวอ้ย่างชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชุมวิสามญัข้ึนตามค าขอของผูถื้อหุน้ดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือดงักล่าวจากผูถื้อหุน้ 
 
ขอ้ 30 เม่ือใดกต็ามท่ีผูถื้อหุน้จ านวนไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ ั้งหมดของ

บริษทั เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั และ ระบุเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวอ้ย่ างชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าว คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัข้ึนตามค าขอของผูถื้อหุน้ดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือดงักล่าวจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 31 สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามญัประจ าปี หรือ การประชุมวิสามญั จะเป็นสถานท่ีแห่งใดในหรือนอกท้องท่ีหรือจงัหวดั

อนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทักไ็ด ้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรก  าหนด 
 
ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคราว และ ทุกคราว คณะกรรมการตอ้งจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม  และ 

เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพือ่ทราบ เพื่ออนุมติั หรือ เพือ่พิจารณา แลว้แต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ และ นายทะเบียนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนไม่นอ้ยกว่า เจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชุม 

 
 คณะกรรมการตอ้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
  
 ในกรณีเรียกประชุมสามญัประจ าปี คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปีดว้ย 
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(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(2) เอกสารแสดงรายช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ  านวน และ ชนิดหุน้ทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของบริษทั และ จ านวนและชนิดหุน้

ท่ีบริษทัถืออยู่ในบริษทัในเครือ (ถา้มี) 
(3) เอกสารแสดงรายการช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ  านวน และ ชนิดหุน้ทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแลว้และจ านวนหุน้และชนิดหุน้ของ

บริษทัมหาชน จ ากดั อ่ืน หรือ บริษทัจ ากดั ซ่ึงตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์บริษทัถืออยู่เป็นจ านวนตั้งแต่ร้อยละสิบ (10) ข้ึนไปของ
จ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของบริษทัมหาชนจ ากดั หรือ บริษทัจ ากดั ซ่ึงตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยน์ั้น (ถา้มี) 

(4) รายงานประจ าปีของบริษทั 
 

ขอ้ 33 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคราว 
 
ในการออกเสียงลงคะแนนทุกรณี ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใหถื้อว่าหุน้หน่ึงมีหน่ึงเสียง เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัได้
ออกหุน้บุริมสิทธิและก  าหนดใหหุ้น้บุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกว่าหุน้สามญั ในกรณีดงักล่าว ใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดเ้พียงตามท่ีบริษทัไดก้  าหนดไวน้ั้น 
 
การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้จ านวนไม่นอ้ยกว่า หา้ (5) คนร้องขอและท่ีประชุมลงมติใหก้ารออกเสียงลงคะแนนกระท า
โดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลบั ในกรณีดงักล่าว การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลบั และ วิธีการออกเสียงลงคะแนนลบัให้
เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก  าหนด 
 
ผูถื้อหุน้ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้ผูน้ ั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 
ขอ้ 34 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิมอบฉนัทะใหบุ้คคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

ดงักล่าวแทนตนได ้การมอบฉนัทะดงักล่าวตอ้งท าเป็นหนงัสือมอบลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และ ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งย่ืนหนงัสือมอบ
ฉนัทะนั้นต่อประธานกรรมการหรือ บุคคลท่ีประธานกรรมการก  าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะจะเขา้ประชุม 

 
 หนงัสือมอบฉนัทะ ตามวรรคหน่ึงตอ้งท าตามแบบท่ีนายทะเบียนก  าหนด และอย่างนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 
  

(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่
(2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อว่าผูรั้บมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ ผูม้อบฉนัทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะจะ
แถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูซ่ึ้งมอบฉนัทะเพียงบางคน โดยระบุช่ือผูม้อบฉนัทะและจ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู่ดว้ย 

 
 
ขอ้ 35 ในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคราวและทุกคราว ตอ้งมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน หรือ ไม่

นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทั และถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ ั้งหมด
ของบริษทั จึงจะเป็นองค์ประชุมได ้

 
ขอ้ 36 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคราว ในกรณีท่ีประธานไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดจ้นล่วงเวลานดัไป

แลว้ถึงสิบหา้ (15) นาที ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการท าการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่อยู่ในท่ี
ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผ้ ูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นการชัว่คราว 

 
ขอ้ 37 ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี 
 

ส่ิงท่ีแนบมา 6 



ขอ้ 38 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อใหไ้ดม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืน หรือ บริษทัเอกชนใดๆ มาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือ เลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบริษทัทั้งหมด หรือ บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจ

ของบริษทั หรือ การรวมกจิการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งก  าไรขาดทุนกนั 
(ง) การเพิ่มทุนของบริษทั 
(จ) การลดทุนของบริษทั 
(ฉ) การออกหุน้บุริมสิทธิ 
(ช) การออกหุน้กู ้หุน้กูมี้ประกนั หุน้กูท่ี้อาจแปลงเป็นหุน้สามญัได ้ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน และ หลกัทรัพยอ่ื์นๆ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ซ) การควบบริษทักบับริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืน หรือ บริษทัจ ากดั 
(ฌ) การเลิกบริษทั 
(ญ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษทั 
(ฎ) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัน้ี 

 
ขอ้ 39 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อใหไ้ดม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีอ่ืน นอกเหนือไปจากกรณีท่ีระบุเป็นการเฉพาะไว ้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
ขอ้ 40 คณะกรรมการตอ้งจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคราว โดยจดัท าใหเ้สร็จภายในสิบส่ี (14) วนัแต่วนัประชุม 
 
 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดูแลการเกบ็รักษารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะใหเ้กบ็รักษาไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทักไ็ด ้หรือ จะมอบหมายใหบุ้คคล

ใดเกบ็รักษาแทนบริษทั ไว ้ณ ท่ีใดในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ จงัหวดัใกลเ้คียงกไ็ด ้โดยแจง้ใหน้ายทะเบียน ทราบก่อน 
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