ที UKEM004/2556
วันที 9 เมษายน 2556
เรื อง

ขอเชิญประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครังที 1/2556

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ งทีแนบมา

1. รายงานการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2555
2. รายงานประจําปี 2555 พร้อม งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555
3. ประวัติกรรมการทีได้รับการเสนอชือแต่งตัง
4. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.
5. เงือนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนทีเกียวข้องกับการประชุม
7. แผนทีตังของสถานทีประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ยูเนียนปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) หรื อ (“บริ ษทั ”) มีมติทีจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือ
หุ ้น ครังที 1/2556 ขึนในวันที 22 เมษายน 2556 เวลา 10:00 น. ณ ห้องปิ นเกล้า 2 ชัน 9โรงแรม รอยัล ซิ ตี เลขที 800 ถนนบรมราชชนนี
บางบําหรุ บางพลัด กรุ งเทพฯ 10700 เพือพิจารณาเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถอื หุ้น ครังที 1/2555
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ งทีแนบมา 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้
ครังที 1/2555 เมือวันที 20 เมษายน 2555 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว ทังนี สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ครังที 1/2555 มีรายละเอียด
ปรากฎตามสิ งทีแนบมา 1 ของหนังสื อเชิญประชุม

วาระที 2

รับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการซึงรวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ่านมา
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ งทีแนบมา 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบรายงานประจําปี ของ
คณะกรรมการซึ งรวมถึงผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2555 ตามรายละเอียดทีปรากฎในสิ งทีแนบมา 2 ของ
หนังสื อเชิญประชุม
วาระที 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2555
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ งทีแนบมา 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555 ซึ งได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทังนีงบการเงินดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฎตามสิ งทีแนบมา 2 ของหนังสื อ
เชิญประชุม

วาระที 4

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั งวด
ประจําปี 2555 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) ดังต่อไปนี
ผลการดําเนินงาน
ปี 2554
(ปี ทีผ่านมา)
137,235,629.41

ผลการดําเนินงาน
ปี 2555
(ปี ทีเสนอ)
97,327,234.00

2. กําไรสุ ทธิ ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

0.208

0.146

3. จํานวนหุ น้ ทีจ่ายเงินปันผล (หุน้ )

666,635,500

679,895,500

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

1. กําไรสุ ทธิ (บาท)

4. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้ )
0.090
0.065
5. จํานวนเงินปั นผลจ่ายทังสิ น (บาท)
59,997,195.00
44,193,207.50
6. สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผล ต่อ กําไรสุ ทธิ (ร้อยละ)
43.72
45.41
หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิหลังจากหักภาษี
ซึ งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีกําหนดไว้ของบริ ษทั ทีกําหนดให้จ่ายเงินปั นผลใน
อัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ทังนี บริ ษทั จะทําการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทีมีรายชือปรากฎอยู่
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ณ วันที 8 พฤษภาคม 2556 โดยวันดังกล่าวคือวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้น (Record
Date) ทีมีสิทธิ รับเงินปั นผล และ กําหนดให้วนั ที 9 พฤษภาคม 2556 เป็ นวันรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที 20 พฤษภาคม 2556
วาระที 5

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดตามวาระ
(โปรดพิจารณารายนามและประวัติกรรมการตามสิ งทีแนบมา 3)

1)
2)
3)
4)

ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2556 มีกรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งรวม 4 คน ได้แก่
นายนพพร เทพสิ ทธา
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
นายพูลศักดิ ตันสิ ทธิพนั ธ์
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
ดร.เขียน
วงศ์สุรีย ์
กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น สมควรเสนอที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ต่ ง ตัง
กรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดํารงตามเดิ มอีกวาระหนึ ง ทังนี ประวัติ
โดยสังเขปของกรรมการทีได้รับการเสนอแต่งตังกลับเข้าดํารงตําแหน่งตามเดิมมีรายละเอียดปรากฎตามสิ งทีแนบมา 3
ของหนังสื อเชิญประชุม
วาระที 6

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2556 และกําหนดค่ าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรอนุมตั ิแต่งตัง นายศุภชัย
ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3930 และ/หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอืออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
3844 และ/หรื อ นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4958 แห่ งบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2555 และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้บริ ษทั

สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูม้ ีอาํ นาจแต่งตังผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตคนอืนของบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จํากัด เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ หน้าที แทนได้ ทังนี สํานักงานสอบบัญชี และ ผูส้ อบบัญชี ตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่ มี
ความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสี ย กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด และ กําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2556 เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ นไม่เกิน 710,000.- บาท (เจ็ดแสนหนึ งหมืน
บาทถ้วน) ทังนี ในกรณี ทีมีงานนอกเหนื อจากการสอบบัญชีประจําปี ตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณา
กําหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็ นกรณี ๆ ไป
วาระที 7

เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามกําหนดวัน เวลา และ สถานทีดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน หากผูถ้ ือหุ ้นท่าน
ใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ ืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการ ประชุมครังนี โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชือในหนังสื อ
มอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสําเนาบัตรประชาชน และนําไปมอบต่อเจ้าหน้าทีทีได้รับการมอบหมายจาก
ประธานทีประชุม
อนึ ง คณะกรรมการได้กาํ หนดรายชื อผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ เข้าร่ วมในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นครังที 1/2556 และ ออกเสี ยง
ลงคะแนน ในวันที 14 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนในวันที 15
มีนาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ
_________________________
(นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี )
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

