
         
 
ท่ี UKEM006/2554 

วนัท่ี  4 เมษายน 2554      
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีแนบมา 1. รายงานการประชุมสามญัประจ าปี ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2553 
2. รายงานประจ าปี 2553 งบดุล และ งบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2553 

  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”) มีมติท่ีจะจดัใหมี้การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ี 1/5254  ข้ึนในวนัท่ี 21 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งกรุงเทพ โรงแรมรอยลั ซิต้ี ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกนอ้ย เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร 10700 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปี ผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2553 
  (โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมา 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2553 ซ่ึง
ประชุมไปเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา และ รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมา 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา และ 
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ  

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบดุล และ บัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2553  
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมา 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบดุล และ บญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 
2553 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแลว้ 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไร และ การจ่ายเงนิปันผล 
ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรจ านวน 3,274,900.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิงวดประจ าปี 2553 ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทั
งวดประจ าปี 2553 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2553) ดงัต่อไปน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ผลการด าเนินงานปี 2553 (ปีท่ีเสนอ( ผลการด าเนินงานปี 2552(ปีท่ีผา่นมา( 
1. ก าไรสุทธิ (บาท(  65,498,010.95 39,614,402.22  

2. ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น( 0.099 0.060 

3. จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (หุ้น( 660,000,500 660,000,000 

4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น( 0.040 0.035 

5. จ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท( 26,400,020 23,100,000 
6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ ก าไรสุทธิ (ร้อยละ( 40.31 58.31 



         หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษี 

ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวข้องบริษทั ท่ีก าหนดใหจ่้ายเงินปัน
ผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ ทั้งน้ี บริษทัจะท าการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎ
อยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี   6 พฤษภาคม 2554 โดยวนัดงักล่าวคือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record 
Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และ ก าหนดใหว้นัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 เป็นวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน และ ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2554 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ   
(โปรดพิจารณารายนามและประวติักรรมการตามส่ิงท่ีแนบมา 3) 
ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งตามเดิมอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ     ต าแหน่ง            
1. นายทว ี  บุตรสุนทร  ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายพีรพล   สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
3. นางสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
4. นางสาวปิยะดา  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ  

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2554 และก าหนดค่าสอบบญัชี 
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัแต่งตั้ ง นางสาว
ประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4664 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชยเ์จริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475 
และ/หรือ นายสมยศ ววิรรธน์อภินยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5476 แห่ง บริษทั ส านกังาน เอเอ็มซี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั ประจ าปี 2554  และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั ส านักงาน 
เอเอม็ซี จ ากดั เป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนอ่ืนของบริษทั ส านกังาน เอเอ็มซี จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน
ได ้ทั้งน้ี ส านกังานสอบบญัชี และ ผูส้อบบญัชีตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สีย กบับริษทั/
บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และ ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2554 
เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 555,000.- บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนห้าพนับาทถว้น( ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีงานนอกเหนือจากการ
สอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ่้ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

วาระที ่7  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามก าหนดวนั เวลา และ สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั หากผูถื้อหุน้
ท่านใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉนัทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลกัฐานส าเนาบตัรประชาชน และน าไปมอบต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการมอบหมายจาก
ประธานท่ีประชุม  
  อน่ึง คณะกรรมการไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 และ ออก
เสียงลงคะแนน ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2554 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 15 
มีนาคม 2554 

           ขอแสดงความนบัถือ 
 
              _________________________ 
                   (นายวรัิช สุวรรณนภาศรี( 

      กรรมการผูจ้ดัการ 




