
 
ที UKEM004/2556 
 

วนัที  9 เมษายน 2556     
เรือง ขอเชิญประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครังที 1/2556 
 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
 
สิงทีแนบมา 1. รายงานการประชุมสามญัประจาํปี ผูถื้อหุน้ ครังที 1/2555 
  2. รายงานประจาํปี 2555 พร้อม งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 
  3. ประวติักรรมการทีไดรั้บการเสนอชือแต่งตงั 
  4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค. 
  5. เงือนไข หลกัเกณฑ ์และ วธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม  
  6. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุม 
  7. แผนทีตงัของสถานทีประชุม 
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ยเูนียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั   (มหาชน)   หรือ (“บริษทั”) มีมติทีจะจดัใหมี้การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อ
หุ้น ครังที 1/2556 ขึนในวนัที  22 เมษายน 2556  เวลา 10:00 น. ณ  ห้องปินเกลา้ 2 ชนั 9โรงแรม รอยลั ซิตี เลขที 800 ถนนบรมราชชนนี 
บางบาํหรุ บางพลดั กรุงเทพฯ 10700 เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี 
 
วาระท ี1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจําปี ผู้ถอืหุ้น ครังท ี1/2555 
  (โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิงทีแนบมา 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 
ครังที 1/2555 เมือวนัที 20 เมษายน 2555 ไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว ทงันีสาํเนาบนัทึกรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ครังที 1/2555 มีรายละเอียด
ปรากฎตามสิงทีแนบมา 1 ของหนงัสือเชิญประชุม 

 
วาระท ี2  รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการซึงรวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่านมา 

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิงทีแนบมา 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบรายงานประจาํปีของ
คณะกรรมการซึงรวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 ตามรายละเอียดทีปรากฎในสิงทีแนบมา 2 ของ
หนงัสือเชิญประชุม 

 
วาระท ี3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุด วนัที 31 ธันวาคม 2555 

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิงทีแนบมา 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินของบริษทั
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2555 ซึงไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และ ผา่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ทงันีงบการเงินดงักล่าวมีรายละเอียดปรากฎตามสิงทีแนบมา 2 ของหนงัสือ
เชิญประชุม 



 
วาระท ี4 พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทังวด
ประจาํปี 2555 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2555) ดงัต่อไปนี 
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2554  
(ปีทีผา่นมา) 

ผลการดาํเนินงาน 
ปี 2555 

 (ปีทีเสนอ) 
1. กาํไรสุทธิ (บาท) 137,235,629.41 97,327,234.00 

2. กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.208 0.146 

3. จาํนวนหุน้ทีจ่ายเงินปันผล (หุน้) 666,635,500 679,895,500 

4. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.090 0.065 
5. จาํนวนเงินปันผลจ่ายทงัสิน (บาท) 59,997,195.00 44,193,207.50 
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 43.72 45.41 

         หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษี 

 
ซึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลทีกาํหนดไวข้องบริษทั ทีกาํหนดใหจ่้ายเงินปันผลใน
อตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ ทงันี บริษทัจะทาํการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ทีมีรายชือปรากฎอยู่
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัที   8 พฤษภาคม 2556 โดยวนัดงักล่าวคือวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้น (Record 
Date) ทีมีสิทธิรับเงินปันผล และ กาํหนดใหว้นัที 9 พฤษภาคม 2556 เป็นวนัรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน และ กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 20 พฤษภาคม 2556 

 
วาระท ี5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตงักรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดตามวาระ  

(โปรดพิจารณารายนามและประวติักรรมการตามสิงทีแนบมา 3) 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครังที 1/2556 มีกรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งรวม 4 คน ไดแ้ก่  
1) นายนพพร  เทพสิทธา  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
2) นายพลูศกัดิ  ตนัสิทธิพนัธ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3) นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4) ดร.เขียน  วงศสุ์รีย ์  กรรมการ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง
กรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งตามรายนามขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตามเดิมอีกวาระหนึง ทงันี ประวติั
โดยสังเขปของกรรมการทีไดรั้บการเสนอแต่งตงักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตามเดิมมีรายละเอียดปรากฎตามสิงทีแนบมา 3 
ของหนงัสือเชิญประชุม 

 
วาระท ี6 พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2556 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบทีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัแต่งตงั นายศุภชยั 
ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 
3844 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4958 แห่งบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2555 และในกรณีทีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหบ้ริษทั 



สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตงัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนอืนของบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์
ยงั จาํกดั เป็นผูป้ฏิบติัหน้าทีแทนได  ้ทงันี สํานักงานสอบบญัชี และ ผูส้อบบญัชีตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มี
ความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สีย กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
แต่อยา่งใด และ กาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2556 เป็นจาํนวนเงินรวมทงัสินไม่เกิน 710,000.- บาท (เจ็ดแสนหนึงหมืน
บาทถว้น) ทงันี ในกรณีทีมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจาํปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณา
กาํหนดค่าใชจ่้ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

 
วาระท ี7  เรืองอนืๆ (ถ้ามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามกาํหนดวนั เวลา และ สถานทีดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั หากผูถื้อหุ้นท่าน
ใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุมครังนี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชือในหนงัสือ
มอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลกัฐานสําเนาบตัรประชาชน และนาํไปมอบต่อเจา้หนา้ทีทีไดรั้บการมอบหมายจาก
ประธานทีประชุม  
 
 อนึง คณะกรรมการไดก้าํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครังที 1/2556 และ ออกเสียง
ลงคะแนน ในวนัที 14 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที 15 
มีนาคม 2556 
 
 
           ขอแสดงความนบัถือ 
 
              _________________________ 
                      (นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 




