
 
        วนัท่ี  21 มีนาคม 2557  
   
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
 

ส่ิงท่ีแนบมา 1. รายงานการประชุมสามญัประจ าปี ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 
  2. รายงานประจ าปี 2556 พร้อม งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2556 
  3. ประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้ง 
  4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค. 
  5. เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และ วธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม  
  6. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม 
  7. แผนท่ีตั้งของสถานท่ีประชุม 
 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ากดั  (มหาชน(   หรือ (“บริษทั”) มีมติท่ีจะจดัใหมี้การประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/5257 ข้ึนในวนัท่ี  22 เมษายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ  ห้องป่ินเกลา้ 2 ชั้น 9โรงแรม รอยลั ซิต้ี เลขท่ี 
800 ถนนบรมราชชนนี บางบ าหรุ บางพลดั กรุงเทพฯ 10700 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปี ผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2556 
  (โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมา 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ทั้งน้ีส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 มีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีแนบมา 1 ของหนงัสือเชิญประชุม 

 

วาระที ่2  รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการด าเนนิงานของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมา 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อ หุ้นรับทราบ
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 ตามรายละเอียดท่ี
ปรากฎในส่ิงท่ีแนบมา 2 ของหนงัสือเชิญประชุม 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมา 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอนุมติังบ
การเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าวมี
รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีแนบมา 2 ของหนงัสือเชิญประชุม 

 
 
 
 



วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 
ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ
บริษทังวดประจ าปี 2556 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2556) ดงัต่อไปน้ี 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ผลการด าเนินงาน 
ปี 2555 

(ปีทีผ่่านมา) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2556 

(ปีทีเ่สนอ) 
1. ก าไรสุทธิ (บาท( 
 

97,327,234 47,070,533 

2. ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้( 0.146 0.069 

3. จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผล (หุน้( 679,895,500 715,834,900 

4. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้( 
 

0.065 0.030 

5. จ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท( 
 

44,193,207.50 21,475,047.00 

6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ ก าไรสุทธิ (ร้อยละ( 
 

45.41 45.62 

         หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษี และ  
   เงินส ารองตามกฎหมาย 

 

ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวข้องบริษทั ท่ีก าหนดให้
จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ ทั้ งน้ี บริษทัจะท าการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี   8 พฤษภาคม 2557 โดยวนั
ดังกล่าวคือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และ ก าหนดให้วนัท่ี 9 
พฤษภาคม 2557 เป็นวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิ
ปิดสมุดทะเบียน และ ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2557 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ  
(โปรดพิจารณารายนามและประวติักรรมการตามส่ิงท่ีแนบมา 3) 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 มีกรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง
รวม 4 คน ไดแ้ก่  
1) นายพละ   สุขเวช   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ  
2) นายพีรพล   สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
3) นางสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
4) นางสาวปิยะดา  สุวรรณนภาศรี กรรมการ 
 



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งตามรายนามขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงตามเดิมอีกวาระ
หน่ึง ทั้ งน้ี ประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับการเสนอแต่งตั้ งกลบัเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิมมี
รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีแนบมา 3 ของหนงัสือเชิญประชุม 

 

วาะรที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัปีท่ีผ่าน
มา 

 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2557 และก าหนดค่าสอบบญัชี 
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติั
แต่งตั้ง นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัต์
กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4523 แห่งบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2557 และในกรณี
ท่ีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั 
เป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนอ่ืนของบริษทั ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู ้
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ ทั้ งน้ี ส านักงานสอบบัญชี และ ผูส้อบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มี
ความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สีย กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และ ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2557 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 
820,000.- บาท (แปดแสนสองหม่ืนบาทถว้น( ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปี
ตามปกติ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ่้ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

 

วาระที ่8  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามก าหนดวนั เวลา และ สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั หาก
ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ความ
และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลกัฐานส าเนาบตัรประชาชน และน าไปมอบ
ต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการมอบหมายจากประธานท่ีประชุม  
 

 อน่ึง คณะกรรมการไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 และ 
ออกเสียงลงคะแนน ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2557 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 
 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
 
              _________________________ 
                   (นายวรัิช สุวรรณนภาศรี( 

      กรรมการผูจ้ดัการ 




