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ข้อบังคับ
บริ ษทั ยูเนี่ ยนปิ โตรเคมี คอล จากัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการประชุ มผูถ้ ื อหุน้ )
หมวด 3
การประชุ มผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 27.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ขึ้ นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดื อนนับ
แต่ วนั สิ้ นสุ ดของแต่ ละรอบปี บัญชี ของบริ ษทั
กิจการอันที่ ประชุ มสามัญประจาปี พึงกระทามี ดงั ต่ อไปนี้
(1)
พิจารณารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
(2)
พิจารณาอนุมตั ิ งบดุ ลและบัญชี กาไรขาดทุ นของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี ที่ผา่ นมา
(3)
พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปั นผล การจัดสรรเงินกาไร และการตั้งทุ นสารองต่ างๆ
(4)
เลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ และ กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
(5)
แต่ งตั้งผุส้ อบบัญชี และ กาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี ของบริ ษทั
(6)
ปรึ กษากิจการหรื อพิจารณาเรื่ องอื่ น ๆ ตามที่ เห็นสมควร
การประชุ มผูถ้ ือหุ น้ คราวอื่ นนอกจากที่ กล่าวในวรรคหนึ่ งเรี ยกว่ าการประชุ มวิ สามัญ ซึ่ งจะจัดให้มีข้ ึ นได้กแ็ ต่ โดยคณะกรรมการตามที่ กาหนดไว้ในข้อ 28
ข้อ 29 และ ข้อ 30 ต่ อไปนี้

ข้อ 28

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ื อหุ น้ เป็ นการประชุ มวิ สามัญเมื่ อใดก็ได้ สุ ดแต่ จะเห็นสมควร

ข้อ 29

เมื่ อใดก็ตามที่ ผถู ้ ื อหุน้ คนหนึ่ งคนใดหรื อหลายคน ซึ่ งมี หุน้ นับรวมกันได้ไม่ นอ้ ยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้งั หมดของบริ ษทั
เข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ น้
เป็ นการประชุมวิ สามัญ และระบุ เหตุ ผลในการขอให้เรี ยกประชุ มไว้อย่างชัดเจนในหนังสื อดังกล่ าวคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ น้ เป็ นการ
ประชุ มวิ สามัญขึ้ นตามคาขอของผูถ้ ื อหุน้ ดังกล่ าวภายในหนึ่ ง (1) เดื อนนับแต่ วนั ที่ ได้รับหนังสื อดังกล่ าวจากผูถ้ ื อหุน้

ข้อ 30

เมื่ อใดก็ตามที่ ผถู ้ ื อหุน้ จานวนไม่ นอ้ ยกว่ ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมี หุน้ นับรวมกันได้ไม่ นอ้ ยกว่ าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมดของ
บริ ษทั เข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิ สามัญ และ ระบุ เหตุ ผลในการขอให้เรี ยกประชุ มไว้อย่ างชัดเจนใน
หนังสื อดังกล่ าว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ น้ เป็ นการประชุ มวิ สามัญขึ้นตามคาขอของผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่ าวภายในหนึ่ง (1) เดื อนนับแต่ วนั ที่
ได้รับหนังสื อดังกล่ าวจากผูถ้ ื อหุ น้

ข้อ 31

สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุ มผูถ้ ื อหุน้ ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุ มสามัญประจาปี หรื อ การประชุ มวิ สามัญ จะเป็ นสถานที่ แห่ งใดในหรื อนอกท้ องที่ หรื อจังหวัด
อันเป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ ของบริ ษทั ก็ได้ สุ ดแต่ คณะกรรมการจะเห็นสมควรกาหนด

ข้อ 32

ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ น้ แต่ ละคราว และ ทุ กคราว คณะกรรมการต้องจัดทาหนังสื อนัดประชุ มระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบวาระการประชุ ม และ
เรื่ องที่ จะเสนอต่ อที่ประชุ มพร้อมด้วยรายละเอี ยดตามสมควร โดยระบุ ให้ชดั เจนว่ าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพือ่ ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อ เพือ่ พิจารณา แล้วแต่ กรณี
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่ าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ื อหุ น้ และ นายทะเบี ยนทราบโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนไม่นอ้ ยกว่ า เจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุ ม
คณะกรรมการต้องโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ไม่ นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ในกรณี เรี ยกประชุ มสามัญประจาปี คณะกรรมการต้องจัดส่ งเอกสารดังต่ อไปนี้ ให้ผถู ้ ื อหุ น้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี ด้วย
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(1) สาเนางบดุ ลและบัญชี กาไรขาดทุ นที่ ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี
(2) เอกสารแสดงรายชื่ อ สถานที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุ รกิจ จานวน และ ชนิ ดหุ น้ ทั้งหมดที่ ออกจาหน่ ายแล้วของบริ ษทั และ จานวนและชนิ ดหุ น้
ที่ บริ ษทั ถื ออยู่ในบริ ษทั ในเครื อ (ถ้ามี)
(3) เอกสารแสดงรายการชื่ อ สถานที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุ รกิจ จานวน และ ชนิ ดหุน้ ทั้งหมดที่ ออกจาหน่ายแล้วและจานวนหุ น้ และชนิ ดหุ น้ ของ
บริ ษทั มหาชน จากัด อื่ น หรื อ บริ ษทั จากัด ซึ่ งตั้งขึ้ นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่บริ ษทั ถืออยู่เป็ นจานวนตั้งแต่ ร้อยละสิ บ (10) ขึ้ นไปของ
จานวนหุ น้ ที่ ออกจาหน่ ายแล้วของบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อ บริ ษทั จากัด ซึ่ งตั้งขึ้ นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์น้ นั (ถ้ามี )
(4) รายงานประจาปี ของบริ ษทั
ข้อ 33

ผูถ้ ื อหุ น้ ทุ กคนมี สิทธิ เข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ทุ กคราว
ในการออกเสี ยงลงคะแนนทุ กรณี ผูถ้ ื อหุ น้ แต่ ละคนมี คะแนนเสี ยงเท่ ากับจานวนหุน้ ที่ ตนถือ โดยให้ถือว่ าหุ น้ หนึ่ งมี หนึ่ งเสี ยง เว้นแต่ ในกรณี ที่บริ ษทั ได้
ออกหุ น้ บุ ริมสิทธิ และกาหนดให้หุน้ บุ ริมสิ ทธิ น้ นั มี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนน้อยกว่ าหุ น้ สามัญ ในกรณี ดงั กล่ าว ให้ผถู ้ ื อหุ น้ บุ ริมสิ ทธิ น้ นั มี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนได้เพียงตามที่ บริ ษทั ได้กาหนดไว้น้ นั
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ ผถู ้ ือหุ น้ จานวนไม่นอ้ ยกว่ า ห้า (5) คนร้องขอและที่ ประชุ มลงมติ ให้การออกเสี ยงลงคะแนนกระทา
โดยวิ ธีออกเสี ยงลงคะแนนลับ ในกรณี ดงั กล่ าว การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยวิ ธีออกเสี ยงลงคะแนนลับ และ วิ ธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้
เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุ มกาหนด
ผูถ้ ื อหุ น้ ผูใ้ ดมี ส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ื อหุ น้ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นนอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้งกรรมการ

ข้อ 34

ผูถ้ ื อหุ น้ ทุ กคนมี สิทธิ มอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุ นิติภาวะแล้วเข้าประชุมผูถ้ ื อ หุ น้ และออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุ ม
ดังกล่ าวแทนตนได้ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องทาเป็ นหนังสื อมอบลงลายมื อชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และ ผูร้ ับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสื อมอบ
ฉันทะนั้นต่ อประธานกรรมการหรื อ บุ คคลที่ ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุ มก่อนผูร้ ับมอบฉันทะจะเข้าประชุ ม
หนังสื อมอบฉันทะ ตามวรรคหนึ่ งต้องทาตามแบบที่ นายทะเบี ยนกาหนด และอย่างน้อยต้องมี รายการดังต่ อไปนี้
(1)
จานวนหุ น้ ที่ผมู ้ อบฉันทะถื ออยู่
(2)
ชื่ อผูร้ ับมอบฉันทะ
(3)
ครั้งที่ ของการประชุ มที่มอบฉันทะให้เข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ถือว่ าผูร้ ับมอบฉันทะมี คะแนนเสี ยงเท่ ากับจานวนคะแนนเสี ยงที่ ผถู ้ ื อหุ น้ ผูม้ อบฉันทะมี รวมกัน เว้นแต่ ผรู ้ ับมอบฉันทะจะ
แถลงต่ อที่ ประชุ มก่อนลงคะแนนว่ าตนจะออกเสี ยงแทนผูซ้ ่ ึ งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุ ชื่อผูม้ อบฉันทะและจานวนหุ น้ ที่ ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่ดว้ ย

ข้อ 35

ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ น้ แต่ ละคราวและทุ กคราว ต้องมี ผถู ้ ื อหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ น้ มาประชุ มเป็ นจานวนไม่ นอ้ ยกว่ ายี่สิบห้า (25) คน หรื อ ไม่
น้อยกว่ ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ื อหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั และถื อหุน้ นับรวมกันได้ไม่ นอ้ ยกว่ าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่ จาหน่ายได้ท้ งั หมด
ของบริ ษทั จึ งจะเป็ นองค์ประชุ มได้

ข้อ 36

ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ น้ ทุ กคราว ในกรณี ที่ประธานไม่ อยู่ในที่ประชุ ม หรื อ ไม่ สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้จนล่ วงเวลานัดไป
แล้วถึ งสิ บห้า (15) นาที ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทาการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อ มี แต่ ไม่ อยู่ในที่
ประชุ ม หรื อ ไม่ สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ให้ผถู ้ ื อหุน้ ที่ มาประชุมเลื อกผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ ประชุมนั้นเป็ นการชัว่ คราว

ข้อ 37

ประธานในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ มี หน้าที่ ควบคุมการประชุ มให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้
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ข้อ 38

การออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อให้ได้มติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี ดงั ต่ อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่ นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถื อหุ น้ ที่ มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ สาคัญให้แก่บุคคลอื่ น
การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่ น หรื อ บริ ษทั เอกชนใดๆ มาเป็ นของบริ ษทั
การทา แก้ไข หรื อ เลิ กสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อ บางส่ วนที่ สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่ นเข้าจัดการธุ รกิจ
ของบริ ษทั หรื อ การรวมกิจการกับบุ คคลอื่นโดยมี วตั ถุประสงค์จะแบ่ งกาไรขาดทุนกัน
การเพิ่มทุ นของบริ ษทั
การลดทุ นของบริ ษทั
การออกหุ น้ บุ ริมสิ ทธิ
การออกหุ น้ กู ้ หุ น้ กูม้ ี ประกัน หุ น้ กูที้ ่ อาจแปลงเป็ นหุ น้ สามัญได้ ตัว๋ เงิน หน่วยลงทุ น ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ จะซื้ อหุ น้ กู ้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหน่ วยลงทุ น และ หลักทรัพย์อื่นๆ ตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การควบบริ ษทั กับบริ ษทั มหาชนจากัดอื่ น หรื อ บริ ษทั จากัด
การเลิ กบริ ษทั
การแก้ไขเพิม่ เติ มหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั
การแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับนี้

ข้อ 39

การออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อให้ได้มติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี อื่น นอกเหนื อไปจากกรณี ที่ระบุ เป็ นการเฉพาะไว้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อ
หุ น้ ที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ ากัน ให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้ นอี กหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ ขาด

ข้อ 40

คณะกรรมการต้องจัดทารายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุน้ ทุ กคราว โดยจัดทาให้เสร็ จภายในสิ บสี่ (14) วันแต่ วนั ประชุ ม
คณะกรรมการมี หน้าที่ ดูแลการเก็บรักษารายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ น้ โดยจะให้เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานใหญ่ ของบริ ษทั ก็ได้ หรื อ จะมอบหมายให้บุคคล
ใดเก็บรักษาแทนบริ ษทั ไว้ ณ ที่ ใดในท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ ของบริ ษทั หรื อ จังหวัดใกล้เคี ยงก็ได้ โดยแจ้งให้นายทะเบี ยน ทราบก่อน

