
         
 
 
วนัท่ี  24 มีนาคม 2559     

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
 

ส่ิงท่ีแนบมา 1. รายงานการประชุมสามญัประจาํปี ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 
  2. รายงานประจาํปี 2558 และ งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 
  3. ประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้ง 
  4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค. 
  5. เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และ วธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม  
  6. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม 
  7. แผนท่ีตั้งของสถานท่ีประชุม 
 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั   (มหาชน )   หรือ (“บริษทั”) มีมติท่ีจะจดัให้มีการประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ข้ึนในวนัท่ี  25 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ  หอ้งกรุงเทพ บอลรูม ชั้น 2โรงแรม รอยลั ซิต้ี 
เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี บางบาํหรุ บางพลดั กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจําปี ผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 
  (โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมา 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ทั้งน้ีสาํเนาบนัทึกรายงานการประชุมสามญัประจาํปี
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 มีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีแนบมา 1 ของหนงัสือเชิญประชุม 

 

วาระที ่2  รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมา 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบรายงาน
ประจาํปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ตามรายละเอียดท่ีปรากฎ
ในส่ิงท่ีแนบมา 2 ของหนงัสือเชิญประชุม 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมา 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงิน
ของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าวมีรายละเอียด
ปรากฎตามส่ิงท่ีแนบมา 2 ของหนงัสือเชิญประชุม 

 
 
 
 



 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 
ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของ
บริษทังวดประจาํปี 2558 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558) ดงัต่อไปน้ี 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ผลการดาํเนินงาน 
ปี 2557 

(ปีท่ีผา่นมา) 

ผลการดาํเนินงาน 
ปี 2558 

 (ปีท่ีเสนอ) 
1. กาํไรสุทธิ (บาท) 
    

34,909,883 26,005,450 

2. กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.043 0.032 

3. จาํนวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผล (หุน้) 824,227,596 824,227,596 

4. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 
 

0.025 0.020 

5. จาํนวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 
 

20,605,690 16,484,552 

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 
 

59.04 63.39 

หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษี และ เงินสาํรองตาม
กฎหมาย 
 

ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไวข้องบริษทั ท่ีกาํหนดให้
จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ ทั้งน้ี บริษทัจะทาํการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี   10 พฤษภาคม 2559 โดยวนั
ดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และ กาํหนดให้วนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2559 เป็นวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียน และ กาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 
 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระ  
(โปรดพิจารณารายนามและประวติักรรมการตามส่ิงท่ีแนบมา 3) 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 มีกรรมการท่ีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง
รวม 4 คน ไดแ้ก่  
1) นายนพพร  เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
2) นายพลูศกัด์ิ  ตนัสิทธิพนัธ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3) นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4) ดร.เขียน  วงศสุ์รีย ์  กรรมการ 
 



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งตามรายนามขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตามเดิมอีกวาระหน่ึง 
ทั้งน้ี ประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอแต่งตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตามเดิมมีรายละเอียด
ปรากฎตามส่ิงท่ีแนบมา 3 ของหนงัสือเชิญประชุม 

 

วาะรที ่6 พจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา 
 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2559 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมัติ
แต่งตั้ง นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 และ/หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3844 และ/หรือ แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2559 และในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูมี้อาํนาจ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนอ่ืนของบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้ทั้งน้ี สาํนกั
งานสอบบญัชี และ ผูส้อบบญัชีตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สีย กบั
บริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และ กาํหนดค่า
สอบบญัชีสาํหรับปี 2559 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 900,000.- บาท (เกา้แสนบาทถว้น) ทั้งน้ี ในกรณี
ท่ีมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจาํปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนด
ค่าใชจ่้ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

 

วาระที ่8  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามกาํหนดวนั เวลา และ สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั หากผู ้
ถือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ความและ
ลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลกัฐานสําเนาบตัรประชาชน และนาํไปมอบต่อ
เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการมอบหมายจากประธานที่ประชุม  
 

 อน่ึง คณะกรรมการไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 และ 
ออกเสียงลงคะแนน ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
 
 
                         ขอแสดงความนบัถือ 
 
       
                          (นายพละ  สุขเวช) 

     ประธานกรรมการ 




