UKEM008/2563
วันที่ 30 มีนาคม 2563
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และการอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ตามที่ บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ได้กาํ หนดการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิ่ นมณฑล ชั้น 2 โรงแรม
เอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ที่
สําคัญตามรายละเอียดในหนังสื อเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ไปแล้วนั้น
เนื่ องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความ
รุ นแรงขึ้นอย่างต่อเนื่ องและเริ่ มกระจายในวงกว้างมากขึ้น โดยได้พบจํานวนผูป้ ่ วยจากการติดเชื้ อ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว อีกทั้งรัฐบาลได้ขอความร่ วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจําเป็ นในการจัด
กิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากเพื่อลดความเสี่ ยงในการแพร่ ระบาด บริ ษทั ฯ มี
ความห่วงใยต่อสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูท้ ี่จะเข้าร่ วมประชุมและพนักงานทุกท่าน โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีมาตรการที่ดีในการรองรับการ
มาร่ วมประชุ มอย่างครบถ้วนตามมาตรการของภาครั ฐแล้วก็ตาม ที่ประชุ มกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่
2/2563 ในวัน ที่ 30 มี นาคม 2563 ได้พิจารณาโดยคํานึ งถึ งประเด็น สําคัญที่ เ กี่ ยวข้องต่ างๆ อย่าง
รอบคอบแล้วจึงมีมติ ดังนี้
1. อนุมตั ิเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบริ ษทั ฯ ออกไปไม่มีกาํ หนด
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยยกเลิกกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ที่
กําหนดไว้เดิมในวันที่ 3 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกาํ หนด และยกเลิกวันกําหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 คือวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดย
บริ ษทั ฯ จะพิจารณากําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และวันกําหนดรายชื่อผูม้ ี
สิ ทธิเข้าร่ วมประชุม (Record Date) ใหม่เมื่อสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19
คลี่คลาย
2. อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสุ ทธิของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในอัตราหุ น้ ละ 0.0162 บาท รวมเป็ นเงินปันผลที่จ่าย ทั้งสิ้ น 20,027,748 บาท โดยเงินปั นผล
ดังกล่าวจะจ่ายจากกําไรสุ ทธิจากผลการดําเนินงานปี 2562
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3.

อนุมตั ิยกเลิกกําหนดวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่กาํ หนดไว้ ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และ
อนุมตั ิกาํ หนดวันจ่ายเงินปันผลใหม่ ในวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยให้ใช้วนั กําหนดรายชื่อผู ้
ถือหุ น้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ตามเดิมคือ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตามเดิม

การที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผล
ประจําปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิน้ นั เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับผูถ้ ือหุ น้ จากการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ออกไปโดยไม่มีกาํ หนด ทั้งนี้
คณะกรรมการจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 อีก และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวต่อไป
บริ ษทั ฯ ต้องขออภัยท่านผูถ้ ือหุ ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอย่างกะทันหัน จากการ
พิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริ ษทั ฯ จะติดตามสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของ Covid-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฏหมายกําหนดให้ทาํ ได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไปโดยเร็ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและได้โปรดแจ้งให้นกั ลงทุนได้ทราบโดยทัว่ กันด้วย
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)

(นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี )
กรรมการผูจ้ ดั การ
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