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        วันที่ 3 กรกฏาคม 2563    

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 

สิ่งที่แนบมา 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

  2. รายงานประจ าปี 2562 และ งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

  3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้ง 

  4. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

  5. เงื่อนไข หลักเกณฑ ์และ วิธปีฏบิัติในการเข้าร่วมประชุม  

  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุม 

  7. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม 

 

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ยูเน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ากดั  (มหาชน ( หรือ (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วน้ัน แต่เน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยขณะน้ัน ท าให้คณะกรรมการบริษัทฯ มี

ความจ าเป็นที่จะต้องเล่ือนการประชุมดังล่าวออกไปโดยไม่มีก าหนด 

บัดน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวได้เร่ิมคล่ีคลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้ นแล้ว บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า 

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศุกรที์่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง

อมรินทร ์ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 เพ่ือพิจารณา

เร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

(โปรดพิจารณารายละเอยีดตามสิ่งที่แนบมา 1) 

หลักการและเหตุผล 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท มีขึ้นเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เหน็ว่า ได้มี

การบันทกึรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว ดังมีรายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1 ของ

หนังสอืเชิญประชุม จึงเหน็สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองต่อไป 
 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมไปเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2562 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถงึผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีที่ผ่านมา 

(โปรดพิจารณารายละเอยีดตามสิ่งที่แนบมา 2) 

หลักการและเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ ข้อบังคับของบริษัท บริษัทมีหน้าที่ จัดท า

รายงานประจ าปี ซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายละเอยีดอื่นๆ ตามที่ กระทรวงพาณิชย์ 

และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.( และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.( ได้ก าหนดไว้ และให้เสนอรายงานประจ าปีดังกล่าว ต่อที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบ

เป็นประจ าทุกปี โดยในปีน้ี ทางบริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปีดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบ ดังมี

รายละเอยีดตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสอืเชิญประชุม  



 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปีของ

คณะกรรมการซ่ึงรวมถงึผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามรายละเอยีดที่ปรากฎในสิ่งที่แนบมา  2 ของหนังสอื

เชิญประชุม 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

(โปรดพิจารณารายละเอยีดตามสิ่งที่แนบมา 2) 

หลักการและเหตุผล  เ พ่ือให้ เ ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจ ากัด   และ ตามข้อบั งคับของบริษัท  

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม

สามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ    
 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ทั้งน้ีงบ

การเงินดังกล่าวมีรายละเอยีดปรากฎตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

วาระที่ 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจดัสรรก าไร 

หลักการและเหตุผล 

สบืเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้บริษัทมีความจ าเป็นต้องเล่ือนการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2563 ที่ได้ก าหนดไว้เดิมในวันที่ 3 เมษายน 2563 ออกไป จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 

2/2563 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู่ถือหุ้น ซึ่งตาม พรบ.บริษัท

มหาชนจ ากัด และ ข้อบังคับของบริษัท ก าหนดไว้ว่า เม่ือคณะกรรมการได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานที่

ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถดัไป  
 

ความเหน็คณะกรรมการ  

เหน็สมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2652 ในอตัราหุ้นละ 0.0162 บาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 40.06 ของก าไรสทุธปิระจ าปี 2562 อนึ่ง จากผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท า

ให้ต้องมีการเล่ือนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ออกไป อย่างไม่มีก าหนด ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.0162 บาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธใินการได้รับเงินปันผล 

ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 (Record Date) และ มีก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่   27 เมษายน 2563 และ เหน็สมควร

แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้รับทราบ  
 

ทั้งน้ี ในส่วนของการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทได้ก าหนดให้บริษัทต้องท าการ

จัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีจนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรกต็าม บริษัทได้มีจ านวนทุนส ารองตามกฏหมายครบถ้วนตามที่ก าหนด

ไว้แล้วจึงไม่มีความจ าเป็นต้องพิจารณาจัดสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฏหมายเพ่ิมเติมอกี 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมติัก าหนดจ านวนกรรมการของบริษทั 

 หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการด าเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันจึงสมควรก าหนดจ านวนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับ

การด าเนินธุรกจิของบริษัท  
 

 ความเหน็คณะกรรมการ 

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีกรรมการลาออกจ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ยังไม่ได้ท าการแต่งตั้งบุคคลใดด ารงต าแหน่งแทน จึงท าให้จ านวนกรรมการของบริษัทลดลดจากเดิม 13 ท่าน เหลือ 12 



ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เป็นจ านวนที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทแล้ว จึงเหน็สมควรเสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการของบริษัทใหม่เป็นจ านวน 12 ท่าน  

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ  

(โปรดพิจารณารายนามและประวัติกรรมการตามสิ่งที่แนบมา 3) 

หลักการและเหตุผล 

ตามข้อบังคับของบริษัท ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 (หรือ

ใกล้เคียง 1 ใน 3( โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามา

ด ารงต าแหน่งกรรมการได้อกี ทั้งน้ี ในปีน้ี มีกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระจ านวน 4 ท่าน และ มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคล

เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งอีกเป็นจ านวน 2 ท่าน และ เพ่ือให้สอดคล้องกบัจ านวนกรรมการพึงมีของบริษัท

ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกตั้งกรรมการจ านวน 4 ท่าน จากผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือรวมทั้งสิ้น 6 

ท่าน  
 

ความเหน็คณะกรรมการ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

1. นายพละ   สขุเวช 

2. นายพีรพล  สวุรรณนภาศรี 

3. นางสาวปิยะนันท ์ สวุรรณนภาศรี 

4. นางสาวปิยะดา  สวุรรณนภาศรี 
 

และ มีผู้ถือหุ้นได้เสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอกี จ านวน 2 ท่าน ได้แก่  
 

1. นายธนชิต มกรานนท ์

2. นายสงิหะ นิกรพันธ ์
 

ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือทั้ง 6 ท่าน  ตามรายนามข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 

เหมาะสมกบัการด าเนินกจิการของบริษัท จึงเหน็สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามรายนามข้างต้น จ านวน 

4 ท่าน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เพ่ือให้ครบตามจ านวนกรรมการพึงมีของบริษัทต่อไป 

 

วาะรที่ 7 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

หลักการและเหตุผล  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ ข้อบังคับของบริษัท  ซ่ึงก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้

พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา 

 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชี 

หลักการและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (และฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติม( และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  
 

ความเหน็คณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง  นางสาวธัญ

พร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ นายสวัุฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 



และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสตูร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 เป็นปีที่ 2 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่

ได้  ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ   จ ากัด  เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 

จ ากดั เป็นผู้ปฏบัิติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้  ส านักงานสอบบัญชี  และ  ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น  ไม่มีความสมัพันธ์ 

และไม่มีส่วนได้เสยี  กบับริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ  ผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ 

ก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี  2563  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,120,000.- บาท  (หน่ึงล้านหน่ึงแสนสองหมื่น

บาท( ทั้งน้ี  ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจ าปีตามปกติ  ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนด

ค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

 

วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามก าหนดวัน  เวลา  และ  สถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  หากผู้ถือ

หุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ  ประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือ

ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์  20  บาท  และแนบหลักฐานส าเนาบัตรประชาชน  และน าไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ

มอบหมายจากประธานที่ประชุม  

 

อนึ่ง คณะกรรมการได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธเิข้าร่วมในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และ ออก

เสยีงลงคะแนน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (Record Date) โดยวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเคร่ืองหมาย “XM” คือวันที่ 

9 กรกฎาคม 2563 

 

 

                         ขอแสดงความนับถอื 

 บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั(มหาชน( 

 

       

                    (นายพีรพล สวุรรณนภาศรี( 

        กรรมการผู้จัดการ 



 

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2563  

บริษัท ยู เ น่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด(มหาชน)  
วันศุกร์ที่  24 กรกฎาคม 2563  
เอกสารประกอบการประชุม  

 

ส่ิ งที่ แนบมา  1  ส า เนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้นประจ า ปี  2562  

ส่ิ งที่ แนบมา  2  รายงานประจ า ปี  2562  พ ร้อมงบแสดงฐานะการ เงินและ งบก า ไร

ข าดทุน เ บ็ด เ ส ร็ จ ส า ห รั บ ปี  สิ้ น สุ ด  ณ  วันที ่  3 1  ธัน ว า คม  2 5 6 2  

( รูปแบบ Q R Code )  

ส่ิ งที่ แนบมา  3  ประวัติ โดย สั ง เขปของ ผู้ที่ ไ ด้ รับการ เสนอ ช่ือ เ ป็นกรรมการแทน

กรรมการที่ ออกตามวาระ  

ส่ิ งที่ แนบมา  4  หนัง สือมอบฉันทะ แบบ ก .  แบบ ข .  และ  แบบ ค .  

ส่ิ งที่ แนบมา  5  เ งื่ อนไข  หลัก เกณฑ์  และวิ ธีปฏิบัติ ในการ เ ข้ า ร่วมประชุม  

ส่ิ งที่ แนบมา  6  ข้อบั งคับของบริษัท ในส่วนที่ เ กี่ ยว ข้องกับการประชุม  

ส่ิ งที่ แนบมา  7  แผนที่ ตั้ งของสถานที่ประ ชุม  

 




