ที่ UKEM006/2554
เรื่ อง

วันที่ 4 เมษายน 2554
ขอเชิญประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2554

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ่ งที่แนบมา

1. รายงานการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2553
2. รายงานประจาปี 2553 งบดุล และ งบกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
4. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค.
5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
7. แผนที่ต้งั ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ยูเนี่ยนปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน( หรื อ (“บริ ษทั ”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/5254 ขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุ งเทพ โรงแรมรอยัล ซิต้ ี ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด
กรุ งเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่ งที่แนบมา 1)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2553 ซึ่ง
ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553
วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่านมา และ รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่ งที่แนบมา 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา และ
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และ บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี บัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่ งที่แนบมา 2)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิงบดุล และ บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี บัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม
2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไร และ การจ่ ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจานวน 3,274,900.50 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิงวดประจาปี 2553 ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั
งวดประจาปี 2553 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) ดังต่อไปนี้
65,498,010.95

ผลการดาเนินงานปี 2552(ปี ที่ผา่ นมา(
39,614,402.22

2. กาไรสุทธิ ต่อหุ ้น (บาทต่อหุ้น(

0.099

0.060

3. จานวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น(

660,000,500

660,000,000

4. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น(

0.040

0.035

26,400,020
40.31

23,100,000
58.31

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิ (บาท(

5. จานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท(
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล ต่อ กาไรสุทธิ (ร้อยละ(

ผลการดาเนินงานปี 2553 (ปี ที่เสนอ(

หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษี

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาหนดไว้ของบริ ษทั ที่กาหนดให้จ่ายเงินปั น
ผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ทั้งนี้ บริ ษทั จะทาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฎ
อยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 โดยวันดังกล่าวคือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record
Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กาหนดให้วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เป็ นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
(โปรดพิจารณารายนามและประวัติกรรมการตามสิ่ งที่แนบมา 3)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายทวี
บุตรสุนทร
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายพีรพล
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
3. นางสาวปิ ยะนันท์
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
4. นางสาวปิ ยะดา
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2554 และกาหนดค่ าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นสมควรอนุ มตั ิ แต่งตั้ง นางสาว
ประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรื อ นายสุ ชาติ พานิ ชย์เจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475
และ/หรื อ นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476 แห่ ง บริ ษทั สานักงาน เอเอ็มซี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ประจาปี 2554 และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สานักงาน
เอเอ็มซี จากัด เป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริ ษทั สานักงาน เอเอ็มซี จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทน
ได้ ทั้งนี้ สานักงานสอบบัญชี และ ผูส้ อบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสี ย กับบริ ษทั /
บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2554
เป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 555,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน( ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีงานนอกเหนื อจากการ
สอบบัญชีประจาปี ตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็ นกรณี ๆ ไป

วาระที่ 7

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามกาหนดวัน เวลา และ สถานที่ดงั กล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน หากผูถ้ ือหุน้
ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการ ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อ
มอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสาเนาบัตรประชาชน และนาไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจาก
ประธานที่ประชุม
อนึ่ง คณะกรรมการได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2554 และ ออก
เสี ยงลงคะแนน ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15
มีนาคม 2554
ขอแสดงความนับถือ
_________________________
(นายวิรัช สุวรรณนภาศรี (
กรรมการผูจ้ ดั การ

