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ข้อบังคับบริษัท ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ ากดั (มหาชน) (UT)  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุน้  
 

ข้อ 33.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท     
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 
 

ข้อ 35.  ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระประชุม และเรือ่งท่ีจะเสนอตอ่         
ท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุติัหรอืเพื่อพิจารณาแลว้แตก่รณี รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ และใหโ้ฆษณาค าบอก
กลา่วการนดัประชมุนัน้ในหนงัสือพิมพติ์ดตอ่กนั 3 วนั และตอ้งก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 
 

ข้อ 36.  ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของ
จ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด แลว้แตจ่ านวนใดจะนอ้ยกวา่กนั และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะ
เป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุ
ตามท่ีก าหนดไว ้ ถา้การประชมุนัน้ไดเ้รยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป  แต่ถา้การประชมุนัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุ
เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหมแ่ละสง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุ้นลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 

ข้อ 38.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
1. รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัการท่ีไดป้ฏิบติัไปในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
2. พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
3. พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินก าไร 
4. เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5. แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
6. กิจการอื่นๆ 

 

ข้อ 39.  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรอืไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ถา้มีรอง
ประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ
เลือกผูถื้อหุน้คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

ข้อ 40.  ประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท ในการนีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบั
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แตท่ี่ประชมุจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน    
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
 

การมอบฉันทะเพือ่เข้าประชุมผู้ถอืหุน้ และสทิธขิองผู้ถอืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนน  
 

ข้อ 37.    เวน้แตใ่นกรณีท่ีขอ้บงัคบันีห้รอืกฎหมายก าหนดบงัคบัไวเ้ป็นอย่างอื่น การวินิจฉยัชีข้าดหรอืการลงมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรือ่งใดซึง่ท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูน้ัน้ไมม่ีสิทธิจะ
ออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นัน้ นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ใหอ้อกเสียงลงคะแนนไดโ้ดยไมม่ีขอ้หา้ม 

ในการออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชมุ มีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดแมว้า่จะมิไดเ้ป็น 
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทก็ตาม 
 

ข้อ 41.  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและการออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้โดยตอ้งย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะตอ่ประธานกรรมการ หรอืผูท่ี้
ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุ ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม หนงัสือมอบฉนัทะใหท้ าตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วธิกีารเลอืกตั้งกรรมการ และการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ข้อ 17.  คณะกรรมการของบริษัทให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ  ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ ใน
ราชอาณาจกัร  และกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งเป็นบคุคล ผูม้ีสญัชาติไทย 
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ข้อ 18.  การเลือกตัง้กรรมการของบรษัิทใหก้ระท าโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้  ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี้.- 
(1)  ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 
(2)  ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ

ครัง้เดียวเตม็ตามจ านวนกรรมการทัง้หมดท่ีจะตอ้งเลือกตัง้ในคราวนัน้ก็ได ้ทัง้นีต้ามแตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แตใ่นการลงมติแตล่ะครัง้ผูถื้อหุน้
ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมดจะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรอืคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้ 

(3)  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
 

ข้อ 19.  ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการ 
ท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทใหใ้ชว้ิธีจบัสลากออก และในปีต่อๆ ไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งจะเลือกเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้
 

ข้อ 20. นอกจากการพน้จากต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ  
(1)  ตาย  
(2)  ลาออก  
(3)  ขาดคณุสมบติั หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4)  ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบั   
      รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง  
(5)  ศาลมีค าสั่งใหอ้อก  

 

ค่าตอบแทนกรรมการ  
 

ข้อ 29.  กรรมการมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะ
อื่นตามขอ้บงัคบั หรอืตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึง่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดไวเ้ป็น
คราวๆ ไป หรอืจะใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้
 ความในวรรคหนึ่งไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท ซึง่ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทน
และผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 
 

การจ่ายเงนิปันผล 
 

ข้อ 46.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร เงินก าไรสว่นท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล ใหจ้ดัสรรเป็นเงินส ารองตา่งๆ ได ้ตามแต่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่าย 
เงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่าย 
เงินปันผลในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 

ข้อ 47.  บริษัทจะจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของ ทนุจดทะเบียน 
 

คุณสมบัตขิองผู้สอบบัญช ีการแตง่ตั้งผู้สอบบัญช ีการก าหนดค่าสอบบัญช ีและการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ของผู้สอบบัญช ี 
 

ข้อ 49.  ผูส้อบบญัชีอาจเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทได ้แตต่อ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบรษัิท  
 

ข้อ 51.  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณา งบดลุ งบก าไร-ขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชี 
ของบรษัิท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ ทัง้นีใ้หบ้รษัิทจดัสง่รายงานและเอกสารของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้
แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
 

ข้อ 52.  ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิททกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี            
จะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

………………………………………………………………………… 


