UKEM003/2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

แจ้งการจ่ายเงินปั นผล และ การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข)

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของบริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ฯ") ในการประชุ ม
ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
1.มีมติรับรองงบการเงินของบริ ษทั งวดประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และ เห็นสมควรให้
นําเสนองบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2. มีมติให้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี
2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.0162 บาท หรื อ คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้ น ไม่เกิน 20.03 ล้าน
บาท โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว คิดเป็ นอัตราร้อยละ 40.06 ของกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
จะกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 17 มีนาคม 2563 (Record Date)
(วันที่ไม่ได้รับสิ ทธิ ในเงินปั นผล หรื อ วันขึ้นเครื่ องหมาย “XD” คือ วันที่ 16 มีนาคม 2563) และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้การให้สิทธิ ดงั กล่าวของบริ ษทั ยังมีความไม่
แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. มีมติให้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ ง
จํานวน 4 คน ได้แก่
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
1) นายพละ
สุ ขเวช
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2) นายพีรพล
สุ วรรณนภาศรี กรรมการ
3) นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี กรรมการ
4) นางสาวปิ ยะดา
สุ วรรณนภาศรี กรรมการ
โดยเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ตามเดิ มทุกประการ และ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น 5,000,000
บาท ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกันกับปี ที่ผา่ นมา

4. มีมติให้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้งนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 9169 และ/หรื อ นายสุ วฒั น์ มณี กนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรื อ นางสาวอริ
สา ชุมวิสูตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 9393 แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ประจําปี 2563 และกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2563 เป็ นจํานวนเงิ นรวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น
1,120,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท)
5. กําหนดวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ
ห้องปิ่ นมณฑล ชั้น 2 โรงแรมเอส ดี อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด
กรุ งเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2562
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานบริ ษทั ในรอบปี
ที่ผา่ นมา
พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด วันที่
31 ธันวาคม 2562
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 และกําหนดค่า
สอบบัญชี
เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริ ษทั จะกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงในวันที่ 17 มีนาคม
2563 (Record Date) โดย วันที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่ องหมาย “XM” คือ วันที่ 16 มีนาคม
2563
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี )
กรรมการผูจ้ ดั การ

