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ข้อบังคับของบริษทั ยูนิมิต เอนจิ เนี ยริ่ง จํากัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
หมวด 5 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมจะเรียกประชุมผูถ้ อื
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1ใน 10 ของจํานวนหุน้ ที่
จําหน่ ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี าร
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ อื หุน้
และนายทะเบียนทราบไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน ก่อ นวัน ประชุ ม และโฆษณาคํา บอกกล่า วนัด ประชุ ม ในหนัง สือ พิม พ์รายวัน
ภาษาไทยทีจ่ ดั พิมพ์จดั จําหน่าย ณ ท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่ของบริษทั นัน้ เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วัน
สถานทีท่ จ่ี ะให้เป็ นทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ต้องอยู่ในท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ ของสํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขา หรือ
จังหวัดใกล้เคียงกับทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื
หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมงจํ
่
านวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือ
ประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตอนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ และจะต้องเป็ นไปตามแบบทีน่ ายทะเบียนกําหนด
เข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผูท้ ป่ี ระธานกําหนด ณ ทีป่ ระชุม ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะ

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม
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ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทําด้วยวิธใี ดให้นบั หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียงเสมอ มติของทีป่ ระชุมผู้
หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
(ก) การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
(ข) การเปลีย่ นลําดับวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
(3) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อย 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
(ช) การเพิม่ ทุน หรือลดทุน ของบริษทั หรือการออกหุน้ บุรมิ สิทธิ, หุน้ บุรมิ สิทธิแปลงสภาพ หุน้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลง
สภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองหุน้ ตราสารทุกชนิด หรือหลักทรัพย์อ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายกําหนด
(ซ) การควบหรือเลิกบริษทั
ข้อ 42. ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ความในข้อนี้ ให้ใช้บงั คับตลอดถึงในกรณีตงั ้ ผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมด้วย
ข้อ 43.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี้
พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี

(6) กิจการอื่นๆ ตามทีป่ ระธานกรรมการเห็นสมควร
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