UKEM008/2561
วันที่ 2 เมษายน 2561
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
ท่านผู้ถอื หุ้น

สิ่งที่แนบมา

1. รายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2561
2. รายงานประจําปี 2560 และ งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560
3. ประวัติกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.
5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธปี ฏิบัติในการเข้ าร่วมประชุม
6. ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม
7. แผนที่ต้งั ของสถานที่ประชุม

ด้ วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) มีมติท่จี ะจัดให้ มีการประชุมสามัญประจําปี ผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องปิ่ นเกล้ า 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิต้ ี เลขที่ 800 ถนนบรม
ราชชนนี บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครั้งที่ 1/2561
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็น ว่ า ได้ มี ก ารบั น ทึก รายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่
1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สาํ เนาบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบ
มา 1 ของหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี ที่ผ่านมา
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็น สมควรเสนอที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น รั บ ทราบรายงานประจํา ปี ของ
คณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือ
เชิญประชุม

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)
ความเห็นคณะกรรมการ ชุมผู้ถืคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประอหุ้ นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีส้ ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต และ ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญ
ประชุม

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อมูลประกอบ
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ผลการดําเนินงาน
ปี 2559
(ปี ที่ผ่านมา)
90,934,735

ผลการดําเนินงาน
ปี 2560
(ปี ที่เสนอ)
117,986,687

0.110

0.143

3. จํานวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)

824,227,596

1,236,341,394

4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)

0.045

0.040

37,090,242

49,453,656

40.79%

41.91%

1. กําไรสุทธิ (บาท)
2. กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

5. จํานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กําไรสุทธิ (ร้ อยละ)

หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี และ เงินสํารองตามกฎหมาย

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาํ หนดไว้ ของบริษัท ที่กาํ หนดให้ จ่ายเงินปันผลใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นสมควรอนุ มัติการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทงวดประจําปี
2560 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่จะจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน
49,453,656 บาท หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 41.91 ของกําไรสุทธิประจําปี 2560 ของบริษัท โดยบริษัทจะกําหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิในการับเงินปั นผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (Record Date) โดยมีกาํ หนดการจ่ายเงินปั นผลภายในไม่เกิน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จะขึ้นเครี่องหมาย “XD” คือวันที่ 30 เมษายน
2561
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิม่ เติม
(โปรดพิจารณารายนามและประวัติกรรมการตามสิ่งที่แนบมา 3)
ข้ อมูลประกอบ
ในการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งรวม 4 คน ได้ แก่
1) นายวิรัช
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
2) นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
3) นางสาวสุธดิ า สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
4) นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
และ มีท่จี ะเสนอชื่อเข้ าเป็ นกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้ แก่ นายสมเจตน์ สายฝน โดยประวัติย่อของนายสมเจตน์ สาย
ฝน มีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 3 ของหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุ มัติแต่งตั้งกรรมการที่
ามรายนามข้ างต้ นกลับครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งตเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง

และ แต่งตั้งนายสมเจตน์ สายฝน เป็ นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เนื่องจาก กรรมการดังกล่าวทั้งหมด เป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท
วาะรที่ 6

พิจารณาอนุ มตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทน
กรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 และกําหนดค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้ นสมควรอนุ มัติแต่งตั้ง นางสาวอิศรา
ภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และหรือ / นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และหรือ / นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่ งบริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561 และในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้มีอาํ นาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สํานักงาน อี
วาย จํา กัด เป็ นผู้ ป ฏิบั ติ ห น้ า ที่แ ทนได้ ทั้ง นี้ สํา นั ก งานสอบบั ญ ชี และ ผู้ ส อบบั ญ ชี ต ามรายนามดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด และ กําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2561 เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,180,000 บาท (หนึ่งล้ านหนึ่ง
แสนแปดหมื่นบาทถ้ วน) ทั้งนี้ ในกรณีท่มี ีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปี ตามปกติ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้มีอาํ นาจ
พิจารณากําหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป

วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 13 และ ข้อ 17
ข้ อมูลประกอบ
สืบเนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ มีข้อเสนอแนะให้ บริษัท ทําการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทเพื่อให้
มีความชัดเจนและสอดคล้ องกับการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในข้ อ 17 และข้ อ 13 ตามรายละเอียดดังนี้
ข้ อ 13. เดิม
บริษัทจะจัดให้ มีทะเบียนผู้ถอื หุ้นของบริษัท ซึ่งอย่างน้ อยจะมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
(2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจํานวนหุ้นที่ผ้ ูถอื หุ้นแต่ละคนถืออยู่
(3) วันเดือนปี ที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละคนได้ รับการลงทะเบียนเป็ นหรือขาดจากการเป็ นผู้ถอื หุ้นของบริษัท
บริษัทจะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ บริษัท
อาจมอบหมายให้ บุคคลใดทําหน้ าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถอื หุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่
ใดก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ูถอื หุ้นทุกคนและนายทะเบียนทราบถึงผู้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว
บริษัทอาจมอบหมายให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญาตตามกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ ในกรณีดังกล่าว วิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับนายทะเบียนให้ เป็ นไปตาม
กฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แก้ ไขเป็ นดังนี้
ข้ อ 13.บริษัทจะจัดให้ มีทะเบียนผู้ถอื หุ้นของบริษัท ซึ่งอย่างน้ อยจะมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
(2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจํานวนหุ้นที่ผ้ ูถอื หุ้นแต่ละคนถืออยู่
(3) วันเดือนปี ที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละคนได้ รับการลงทะเบียนเป็ นหรือขาดจากการเป็ นผู้ถอื หุ้นของบริษัท
บริษัทจะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ บริษัท
อาจมอบหมายให้ บุคคลใดทําหน้ าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็
ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ูถอื หุ้นทุกคนและนายทะเบียนทราบถึงผู้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว

บริษัท อาจมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุ ญาตตาม
กฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ ทั้งนี้ ในกรณีท่บี ริษัทมอบหมายให้ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธปี ฏิบัติท่เี กี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้
เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกําหนด
ข้ อ 17. เดิม
ข้ อ 17 ผู้ถอื หุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษัทซึ่งตนถืออยู่ให้ แก่บุคคลใดๆ ในเวลาใดก็ได้ ยกเว้ นในกรณีดังต่อไปนี้
ที่การโอนหุ้นของบริษัทจะกระทํามิได้
(1) กรณีท่กี ารโอนหุ้นนั้นจะทําให้ บริษัทเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ที่บริษัทมีหรือพึงจะได้ รับตามกฏหมาย
ใดๆ
(2) กรณีท่กี ารโอนหุ้นนั้นจะทําให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลสัญชาติไทยลดตํ่าลงกว่า
อัตราที่กาํ หนดในข้ อ 19 แห่งข้ อบังคับนี้
แก้ ไขเป็ นดังนี้
ข้ อ 17 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษัทซึ่งตนถืออยู่ให้ แก่บุคคลใดๆ ในเวลาใดก็ได้ ยกเว้ นในกรณีท่กี ารโอน
หุ้นนั้นจะทําให้ อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลสัญชาติไทยลดตํ่ากว่าอัตราที่กาํ หนดในข้ อ 19
แห่งข้ อบังคับนี้
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์นเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุ มัติการ
แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ ตามรายละเอียดข้ างต้ น ทั้งนี้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจด 17 และ ข้ อ 13
ทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คําสั่งของนายทะเบียน
วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามกําหนดวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้ างต้ นโดยพร้ อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้ น
ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ ูอ่ นื เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อใน
หนั งสือมอบฉั นทะพร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสําเนาบัตรประชาชน และนําไปมอบต่ อเจ้ าหน้ าที่ท่ีได้ รับการ
มอบหมายจากประธานที่ประชุม
อนึ่ง คณะกรรมการได้ กาํ หนดรายชื่อผู้ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมในการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้ นครั้งที่ 1/2561 และ ออก
เสียงลงคะแนน ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย “XM” คือวันที่
14 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นายพละ สุขเวช)
ประธานกรรมการ

