
  
 วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
เร่ือง แจง้การจ่ายเงินปันผล, แต่งตั้งกรรมการ, การแกไ้ขขอ้บงัคบัและการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 1/2561 (แกไ้ข) 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
             คณะกรรมการของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") ในการประชุมคร้ังท่ี 
1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 
1.มีมติรับรองงบการเงินของบริษทังวดประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชี และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และ เห็นสมควรใหน้าํเสนองบ
การเงินดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 
2. มีมติให้นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 
2560 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท (ส่ีสตางค)์ ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 49.45 ลา้นบาท หรือ คิดเป็น
อตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 41.91 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ประจาํปี 2560  
 
ทั้งน้ี บริษทัฯ จะกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
(Record Date)  (วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล หรือ วนัข้ึนเคร่ืองหมาย “XD” คือ วนัท่ี 30 เมษายน
2561) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
 
3. มีมติใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 
4 คน ไดแ้ก่ นายวิรัช สุวรรณนภาศรี นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี นายพีร
เจต สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตามเดิมทุกประการ และ เสนอแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่เพิ่มเติม 
จาํนวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายสมเจตน์ สายฝน โดย กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 
5,000,000 บาท 
 
4. มีมติใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 7480 และหรือ / นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 



และหรือ / นางสาววธู ขยนัการนาวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5423 แห่ง บริษทั สาํนกังาน อี
วาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2561  
 
5. มีมติใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 13 และ 17 เพื่อใหมี้ความ
ชดัเจน และ สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานในปัจจุบนั ดงัน้ี  
ขอ้ 13. เดิม 

ขอ้ 13 บริษทัจะจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ซ่ึงอยา่งนอ้ยจะมีรายการดงัต่อไปน้ี 
(1) ช่ือ สญัชาติ และท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้แต่ละคน 
(2) ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุน้ และจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนถืออยู ่
(3) วนัเดือนปีท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนไดรั้บการลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผูถื้อหุน้

ของบริษทั  
บริษัทจะเก็บรักษาทะเบียนผู ้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ 

สาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือ บริษทัอาจมอบหมายใหบุ้คคลใดทาํหนา้ท่ีเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อ
หุ้นและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษทัไว ้ณ ท่ีใดก็ได ้ ซ่ึงในกรณีดงักล่าว บริษทั
จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนและนายทะเบียนทราบถึงผูเ้กบ็รักษาทะเบียนดงักล่าว  

บริษทัอาจมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาต
ตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัไดใ้นกรณี
ดงักล่าว วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัทะเบียนหุ้นของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเป็นดงัน้ี  

ขอ้ 13 บริษทัจะจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ซ่ึงอยา่งนอ้ยจะมีรายการดงัต่อไปน้ี 
(1) ช่ือ สญัชาติ และท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้แต่ละคน 
(2) ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุน้ และจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนถืออยู ่
(3) วนัเดือนปีท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนไดรั้บการลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผูถื้อหุน้

ของบริษทั  
บริษัทจะเก็บรักษาทะเบียนผู ้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ 

สาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือ บริษทัอาจมอบหมายใหบุ้คคลใดทาํหนา้ท่ีเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อ
หุ้นและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษทัไว ้ณ ท่ีใดก็ได ้ ซ่ึงในกรณีดงักล่าว บริษทั
จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนและนายทะเบียนทราบถึงผูเ้กบ็รักษาทะเบียนดงักล่าว  

บริษทั อาจมอบหมายให ้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ บุคคล
อ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นนายทะเบียนหุ้นของ



บริษทัได ้ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมอบหมายให ้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัให้เป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนหุน้กาํหนด 

 
ขอ้ 17 เดิม 
ขอ้ 17  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะโอนหุน้ของบริษทัซ่ึงตนถืออยูใ่หแ้ก่บุคคลใดๆ ในเวลาใดกไ็ด ้

ยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี ท่ีการโอนหุน้ของบริษทัจะกระทาํมิได ้
(1) กรณีท่ีการโอนหุน้นั้นจะทาํใหบ้ริษทัเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ท่ีบริษทัมีหรือพึง

จะไดรั้บตามกฏหมายใดๆ 
(2) กรณีท่ีการโอนหุน้นั้นจะทาํใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลสญัชาติ

ไทยลดตํ่ากวา่อตัราท่ีกาํหนดในขอ้ 19 แห่งขอ้บงัคบัน้ี 
 
แกไ้ขเป็นดงัน้ี  
ขอ้ 17  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษทัซ่ึงตนถืออยู่ให้แก่บุคคลใดๆ ในเวลาใดก็ได ้
ยกเวน้ในกรณีท่ีการโอนหุ้นนั้นจะทาํให้อตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลสัญชาติ
ไทยลดตํ่ากวา่อตัราท่ีกาํหนดในขอ้ 19 แห่งขอ้บงัคบัน้ี 
 

6. กาํหนดวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  ณ 
ห้องป่ินเกลา้ 1 โรงแรม รอยลั ซิต้ี เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลดั 
กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญั ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานบริษทัในรอบปี 

ท่ีผา่นมา 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 
ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระ และ 

แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 
ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2561 และกาํหนดค่า

สอบบญัชี 



ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้13 และ ขอ้ 17 
ระเบียบวาระท่ี 9  เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

 ทั้งน้ี บริษทัจะกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในวนัท่ี 15 มีนาคม 
2561 (Record Date) (วนัท่ีไม่ไดสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง หรือ วนัข้ึนเคร่ืองหมาย “XM” 
คือ วนัท่ี 14 มีนาคม 2561) 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี) 
           ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

                    ผูมี้อาํนาจลงนามสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
            
 


