วันที่ 21 มีนาคม 2557
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ่ งที่แนบมา

1. รายงานการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556
2. รายงานประจาปี 2556 พร้อม งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
4. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.
5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
7. แผนที่ต้งั ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ยูเนี่ยนปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน( หรื อ (“บริ ษทั ”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญ
ประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/5257 ขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ ห้องปิ่ นเกล้า 2 ชั้น 9โรงแรม รอยัล ซิ ต้ ี เลขที่
800 ถนนบรมราชชนนี บางบาหรุ บางพลัด กรุ งเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่ งที่แนบมา 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ
ประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึ งเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ สาเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญ
ประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 มีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่แนบมา 1 ของหนังสื อเชิญประชุม
วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่านมา
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่ งที่แนบมา 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้วเห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น รั บ ทราบ
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2556 ตามรายละเอียดที่
ปรากฎในสิ่ งที่แนบมา 2 ของหนังสื อเชิญประชุม
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่ งที่แนบมา 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ น สมควรเสนอที่ ประชุ ม ผู ้ ถือ หุ ้นอนุ มตั ิ ง บ
การเงินของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งได้รับการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวมี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่แนบมา 2 ของหนังสื อเชิญประชุม

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั งวดประจาปี 2556 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) ดังต่อไปนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล

ผลการดาเนินงาน
ปี 2555
(ปี ทีผ่ ่านมา)
97,327,234

ผลการดาเนินงาน
ปี 2556
(ปี ทีเ่ สนอ)
47,070,533

2. กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ (

0.146

0.069

3. จานวนหุน้ ที่จ่ายเงินปั นผล (หุน้ (

679,895,500

715,834,900

4. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้ (

0.065

0.030

44,193,207.50

21,475,047.00

45.41

45.62

1. กาไรสุทธิ (บาท(

5. จานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท(
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล ต่อ กาไรสุทธิ (ร้อยละ(

หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษี และ
เงินสารองตามกฎหมาย

วาระที่ 5

ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้ของบริ ษทั ที่กาหนดให้
จ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ทั้งนี้ บริ ษทั จะทาการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 โดยวัน
ดัง กล่ า วคื อวัน ก าหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น (Record Date) ที่ มี สิท ธิ รั บเงิ น ปั น ผล และ ก าหนดให้ว นั ที่ 9
พฤษภาคม 2557 เป็ นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียน และ กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดตามวาระ
(โปรดพิจารณารายนามและประวัติกรรมการตามสิ่ งที่แนบมา 3)

ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 มีกรรมการที่ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง
รวม 4 คน ได้แก่
1) นายพละ
สุขเวช
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2) นายพีรพล
สุวรรณนภาศรี กรรมการ
3) นางสาวปิ ยะนันท์
สุวรรณนภาศรี กรรมการ
4) นางสาวปิ ยะดา
สุวรรณนภาศรี กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตั้งกรรมการที่ ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่งตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดารงตามเดิ มอีกวาระ
หนึ่ ง ทั้ง นี้ ประวัติโ ดยสัง เขปของกรรมการที่ ได้รั บการเสนอแต่ งตั้งกลับ เข้าด ารงต าแหน่ งตามเดิ ม มี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่แนบมา 3 ของหนังสื อเชิญประชุม
วาะรที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่ งเป็ นอัตราเดียวกันกับปี ที่ผ่าน
มา

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2557 และกาหนดค่ าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น สมควรอนุ มตั ิ
แต่งตั้ง นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์
กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4523 แห่งบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2557 และในกรณี
ที่ผสู ้ อบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
เป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตคนอื่นของบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผู ้
ปฏิ บัติ ห น้าที่ แ ทนได้ ทั้ง นี้ สานักงานสอบบัญ ชี และ ผูส้ อบบัญ ชี ต ามรายนามดัง กล่ า วข้า งต้น ไม่ มี
ความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสี ย กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2557 เป็ นจานวนเงิ นรวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น
820,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน( ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีงานนอกเหนื อจากการสอบบัญชีประจาปี
ตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็ นกรณี ๆ ไป

วาระที่ 8

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามกาหนดวัน เวลา และ สถานที่ดงั กล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน หาก
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการ ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ
และลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสาเนาบัตรประชาชน และนาไปมอบ
ต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม
อนึ่ง คณะกรรมการได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 และ
ออกเสี ยงลงคะแนน ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ
_________________________
(นายวิรัช สุวรรณนภาศรี (
กรรมการผูจ้ ดั การ

