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        วันที่  2 เมษายน 2561    

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 

เรียน  ท่านผู้ถอืหุ้น 

 

สิ่งที่แนบมา 1. รายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2561 

  2. รายงานประจาํปี 2560 และ งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 

  3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้ง 

  4. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค. 

  5. เง่ือนไข หลักเกณฑ ์และ วิธปีฏบัิติในการเข้าร่วมประชุม  

  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุม 

  7. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจาํปีผู้

ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2561 ขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ  ห้องป่ินเกล้า 1 ช้ัน 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้  เลขที่ 800 ถนนบรม

ราชชนนี บางบาํหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้อืหุน้ ครั้งที่ 1/2561 

(โปรดพิจารณารายละเอยีดตามสิ่งที่แนบมา 1) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 

1/2561 เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2561 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน

การประชุมดังกล่าว ทั้งน้ีสาํเนาบันทกึรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2561 มีรายละเอยีดปรากฎตามสิ่งที่แนบ

มา 1 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

วาระที่ 2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถงึผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบปีที่ผ่านมา 

(โปรดพิจารณารายละเอยีดตามสิ่งที่แนบมา 2) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจําปีของ

คณะกรรมการซ่ึงรวมถงึผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามรายละเอยีดที่ปรากฎในสิ่งที่แนบมา  2 ของหนังสอื

เชิญประชุม 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

(โปรดพิจารณารายละเอยีดตามสิ่งที่แนบมา 2) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถื อหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสาํหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้ นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งน้ีงบการเงินดังกล่าวมีรายละเอยีดปรากฎตามสิ่งที่แนบมา  2 ของหนังสอืเชิญ

ประชุม 

 

 

 

 

 

 



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูลประกอบ 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2559 

(ปีที่ผ่านมา) 

ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2560 

(ปีที่เสนอ) 

1. กาํไรสทุธ ิ(บาท)    

 

90,934,735 117,986,687 

2. กาํไรสทุธต่ิอหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.110 0.143 

3. จาํนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น) 824,227,596 1,236,341,394 

4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)  

 

0.045 0.040 

5. จาํนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 

 

37,090,242 49,453,656 

6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กาํไรสทุธ ิ(ร้อยละ) 

 

40.79% 41.91% 

หมายเหต.ุ- นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษทัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัจากหกัภาษี และ เงินสาํรองตามกฎหมาย 

 

ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาํหนดไว้ของบริษัท ที่กาํหนดให้จ่ายเงินปันผลใน

อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสทุธ ิ 

 

ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทงวดประจาํปี 

2560 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2560) ในอตัราหุ้นละ 0.040 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 

49,453,656 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 41.91 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 ของบริษัท โดยบริษัทจะกาํหนดรายช่ือผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธใินการับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (Record Date) โดยมีกาํหนดการจ่ายเงินปันผลภายในไม่เกิน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ทั้งน้ี วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขึ้ นเคร่ีองหมาย “XD” คือวันที่ 30 เมษายน 

2561 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิม่เติม 

(โปรดพิจารณารายนามและประวัติกรรมการตามสิ่งที่แนบมา 3) 

ข้อมูลประกอบ 

ในการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2561 มีกรรมการที่ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งรวม 4 คน ได้แก่  

1) นายวิรัช  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

2) นางกาญจนา  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

3) นางสาวสธุดิา  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

4) นายพีรเจต  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

 

และ มีที่จะเสนอช่ือเข้าเป็นกรรมการเพ่ิมเติมอกี 1 ท่าน ได้แก่ นายสมเจตน์ สายฝน โดยประวัติย่อของนายสมเจตน์ สาย

ฝน มีรายละเอยีดตามสิ่งที่แนบมา 3 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่

ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งตามรายนามข้างต้นกลับ เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึง  



และ แต่งตั้งนายสมเจตน์ สายฝน เป็นกรรมการของบริษัทเพ่ิมเติมอกี 1 ท่าน เน่ืองจาก กรรมการดังกล่าวทั้งหมด เป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกจิการของบริษัท  

 

วาะรที่ 6 พจิารณาอนุมติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อปี  

 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2561 และกําหนดค่าสอบบญัชี 

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอิศรา

ภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และหรือ / นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และหรือ / นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท 

สาํนักงาน อวีาย จาํกดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2561 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถ

ปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้บริษัท  สาํนักงาน  อวีาย  จาํกดั  เป็นผู้มีอาํนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท  สาํนักงาน  อี

วาย  จํากัด  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้  ทั้งน้ี  สํานักงานสอบบัญชี  และ  ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น  ไม่มี

ความสัมพันธ์  และไม่มีส่วนได้เสีย  กับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

แต่อย่างใด และ กาํหนดค่าสอบบัญชีสาํหรับปี  2561  เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกนิ 1,180,000 บาท  (หน่ึงล้านหน่ึง

แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) ทั้งน้ี ในกรณทีี่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาํปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอาํนาจ

พิจารณากาํหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ  ไป 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 และ ขอ้ 17 

ข้อมูลประกอบ 

 สบืเน่ืองจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีข้อเสนอแนะให้บริษัท ทาํการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพ่ือให้

มีความชัดเจนและสอดคล้องกบัการปฏบัิติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในข้อ 17 และข้อ 13 ตามรายละเอยีดดังน้ี 

ข้อ 13. เดิม 

บริษัทจะจัดให้มีทะเบียนผู้ถอืหุ้นของบริษัท ซ่ึงอย่างน้อยจะมีรายการดังต่อไปน้ี 

(1) ช่ือ สญัชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน 

(2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนถอือยู่ 

(3) วันเดือนปีที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้รับการลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท  

บริษัทจะเกบ็รักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ บริษัท

อาจมอบหมายให้บุคคลใดทาํหน้าที่เกบ็รักษาทะเบียนผู้ถอืหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่

ใดกไ็ด้  ซ่ึงในกรณดีังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทุกคนและนายทะเบียนทราบถงึผู้เกบ็รักษาทะเบียนดังกล่าว  

บริษัทอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ ในกรณีดังกล่าว วิธปีฏบัิติเกี่ยวกบันายทะเบียนให้เป็นไปตาม

กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

แก้ไขเป็นดังน้ี  

ข้อ 13 .บริษัทจะจัดให้มีทะเบียนผู้ถอืหุ้นของบริษัท ซ่ึงอย่างน้อยจะมีรายการดังต่อไปน้ี 

(1) ช่ือ สญัชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน 

(2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนถอือยู่ 

(3) วันเดือนปีที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้รับการลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท  

บริษัทจะเกบ็รักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ บริษัท

อาจมอบหมายให้บุคคลใดทาํหน้าที่เกบ็รักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็

ได้  ซ่ึงในกรณดีังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทุกคนและนายทะเบียนทราบถงึผู้เกบ็รักษาทะเบียนดังกล่าว  



บริษัท อาจมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จาํกัด หรือ  บุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตตาม

กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ ทั้งน้ี ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธปีฏบัิติที่เกี่ยวกบังานทะเบียนของบริษัทให้

เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกาํหนด 

 

ข้อ 17. เดิม 

ข้อ 17 ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษัทซ่ึงตนถอือยู่ให้แก่บุคคลใดๆ ในเวลาใดกไ็ด้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปน้ี 

ที่การโอนหุ้นของบริษัทจะกระทาํมิได้ 

(1) กรณีที่การโอนหุ้นน้ันจะทาํให้บริษัทเสยีสทิธหิรือประโยชน์ใดๆ ที่บริษัทมีหรือพึงจะได้รับตามกฏหมาย

ใดๆ 

(2) กรณีที่การโอนหุ้นน้ันจะทาํให้อตัราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสญัชาติไทยลดตํ่าลงกว่า
อตัราที่กาํหนดในข้อ 19 แห่งข้อบังคับน้ี 

 

แก้ไขเป็นดังน้ี  

ข้อ 17  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษัทซ่ึงตนถืออยู่ให้แก่บุคคลใดๆ ในเวลาใดกไ็ด้ ยกเว้นในกรณีที่การโอน

หุ้นน้ันจะทาํให้อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยลดตํ่ากว่าอตัราที่กาํหนดในข้อ 19 

แห่งข้อบังคับน้ี 

 

ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์นเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 13  และ ข้อ  17  ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งน้ี ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจด

ทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคาํเพ่ือให้เป็นไปตาม

คาํสั่งของนายทะเบียน 

 

วาระที่ 9 เรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกาํหนดวัน  เวลา  และ  สถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  หากผู้ถือหุ้น

ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ  ประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์  20  บาท  และแนบหลักฐานสาํเนาบัตรประชาชน  และนําไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ

มอบหมายจากประธานที่ประชุม  

 

 อน่ึง คณะกรรมการได้กาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2561 และ ออก

เสยีงลงคะแนน ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเคร่ืองหมาย “XM” คือวันที่ 

14 มีนาคม 2561 

 

 

                         ขอแสดงความนับถอื 

 

       

                         (นายพละ  สขุเวช) 

        ประธานกรรมการ 




