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ี่ ี่ ิ ั ป ัิ ั ป ัวาระท ีวาระท ี11  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ

ประจาํปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ ประจาํปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 11//25525544ู ุู ุ

“รายละเอียดของรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้ 

ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2554 ปรากฏตาม         

สิ่งทีแ่นบมา 1 ของหนงัสือเชิญประชุม”
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วาระที่  วาระที่  22    รับทราบรายงานประจํา ปีของคณะกรรมการซึ่ ง   รับทราบรายงานประจํา ปีของคณะกรรมการซึ่ ง   

ึ ํ ิ ิ ั ใ ปี ี่ ่ึ ํ ิ ิ ั ใ ปี ี่ ่                          รวมถงึผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีทผี่านมารวมถงึผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีทผี่านมา
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กราฟเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขาย
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กราฟเปรียบเทียบกําไรสุทธิสําหรับงบการเงินรวม 
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อตัรากาํไรขั้นต้น
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ี่ ี่ ิ ั ิ ิ ิ ั ํ ัิ ั ิ ิ ิ ั ํ ัวาระท ีวาระท ี33  พจิารณาอนุมัตกิารเงนิของบริษัท สาํหรับรอบพจิารณาอนุมัตกิารเงนิของบริษัท สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สุด วันที่  ระยะเวลาบญัชีสิน้สุด วันที่  31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25525544ญ ุญ ุ

““รายละเอียดของงบการเงินปี รายละเอียดของงบการเงินปี 25542554  ปรากฏอยใ่นสว่นท้ายของ ปรากฏอยใ่นสว่นท้ายของ รายละเอยดของงบการเงนป รายละเอยดของงบการเงนป 25542554  ปรากฏอยใูนสวนทายของ ปรากฏอยใูนสวนทายของ 

รายงานประจาํปี หรือ สิ่งที่แนบมา รายงานประจาํปี หรือ สิ่งที่แนบมา 2 2 

ของหนงัสือเชิญประชมุของหนงัสือเชิญประชมุ””
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งบดุล งบดุล ((หน่วยหน่วย::ล้านบาทล้านบาท) ) 

                                                                    งบการเงนิรวม             เฉพาะกจิการงบการเงนิรวม             เฉพาะกจิการ

25525544 25525533 25525544 25525533

สินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียน 11,,441441..6060 11,,126126..7878 959959..3939 879879..7272

สินทรัพย์ไม่หมนเวียนสินทรัพย์ไม่หมนเวียน 203203..2727 211211..8787 198198..1313 198198..3131สนทรพยไมหมุนเวยนสนทรพยไมหมุนเวยน

รวมสินทรัพย์รวมสินทรัพย์ 11,,644644..8787 11,,338338..6565 11,,157157..5252 11,,078078..0303

้้หนีส้ินหมุนเวียนหนีส้ินหมุนเวียน 11,,012012..9292 925925..3939 696696..5858 728728..9090

หนีส้ินไม่หมุนเวียนหนีส้ินไม่หมุนเวียน 55..5858 55..4545 44..1313 22..9696

รวมหนีส้ินรวมหนีส้ิน 11,,018018..5050 930930..8484 700700..7272 731731..8686

่ ้ ื ้่ ้ ื ้ 626626 3737 407407 8181 456456 8080 346346 1717ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้น 626626..3737 407407..8181 456456..8080 346346..1717

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,,644644..8787 11,,338338..6565 11,,157157..5252 11,,078078..0303
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งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน ((หน่วยหน่วย::ล้านบาทล้านบาท) ) 

                                                                      งบการเงนิรวม          เฉพาะกจิการงบการเงนิรวม          เฉพาะกจิการ

25525544 25525533 25525544 25525533

รายได้รวมรายได้รวม 33,,267267..1919 22,,572572..4040 22,,657657..9898 22,,180180..0707

ต้นทนุขายต้นทนุขาย 22,,821821..4141 22,,269269..1919 22,,320320..2828 11,,950950..1818

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 226226 6262 186186 2323 155155 6666 139139 4949คาใชจายในการขายและบรหารคาใชจายในการขายและบรหาร 226226..6262 186186..2323 155155..6666 139139..4949

ดอกเบีย้จ่ายดอกเบีย้จ่าย 1717..6666 99..4949 1212..4747 77..1414

ภาษีเงนิได้นิตบิุคคล ภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 4444..7979 2525..2626 3232..3333 1717..7676

กาํไรสทธิ กาํไรสทธิ 156156 7171 8282 2424 137137 2424 6565 5050กาไรสุทธ กาไรสุทธ 156156..7171 8282..2424 137137..2424 6565..5050

กาํไรสุทธิต่อหุ้นกาํไรสุทธิต่อหุ้น 00..229229 00..125125 00..208208 00..099099
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญญญ

                                                                    งบการเงนิรวม            เฉพาะกจิการงบการเงนิรวม            เฉพาะกจิการ

      25525544       25525533       25525544       25525533

อัตรากาํไรขัน้ต้น อัตรากาํไรขัน้ต้น ((%)%) 1313..4444 1111..1515 1212..0303 1010..2727

อัตรากาํไรสุทธิอัตรากาํไรสุทธิ((%)%) 44..8181 33..2222 55..1616 33..0101

อัตราผลตอบแทนผ้ถือห้นอัตราผลตอบแทนผ้ถือห้น((%)%) 3030 3131 2020 1717 3434 1818 1818 9292อตราผลตอบแทนผูถอหนุอตราผลตอบแทนผูถอหนุ((%)%) 3030..3131 2020..1717 3434..1818 1818..9292

อัตราส่วนหนีส้ินต่อทนุ อัตราส่วนหนีส้ินต่อทนุ ((%)%) 11..6363 22..2828 11..5353 22..1111
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วาระที่ วาระที่ 44    พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลพจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล

“เสนอที่ประชุมพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2554 ในอัตราห้นละ 0 09 บาทต่อห้น ดาเนนงานประจาป 2554 ในอตราหุนละ 0.09 บาทตอหนุ 

คดิเป็นจาํนวนเงนิปันผลจ่ายรวมทัง้สิน้ 59.99 ล้านบาท โดย

่ ้ ้ ็ ไเงนิปันผลที่จ่ายในครัง้นีค้ดิเป็นร้อยละ 43.72 ของกาํไรสุทธิ

ของบริษัทในปี 2554 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงนิของบรษทในป 2554 ซงสอดคลองกบนโยบายการจายเงน

ปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อย

ํ ไ ิละ 40 ของกาํไรสุทธิ”
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ี ิี ิรายละเอียดการจา่ยเงินปันผลรายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ผลประกอบการ ผลประกอบการ 

ปี ปี 25525544  ((ปีที่เสนอปีที่เสนอ))

ผลประกอบการ ผลประกอบการ 

ปี ปี 25525533  ((ปีที่ผา่นมาปีที่ผา่นมา))

11. . กําไรสทุธิ กําไรสทุธิ ((เฉพาะกิจการเฉพาะกิจการ) () (บาทบาท)) 137,235,629.41137,235,629.41 6565,,498498,,010010..0505

22. . กําไรสทธิตอ่ห้น กําไรสทธิตอ่ห้น ((บาทตอ่ห้นบาทตอ่ห้น)) 0.2080.208 00 009999ุ ุุ ุ (( ุุ )) 00..009999

33. . จํานวนหุ้นที่จา่ยเงินปันผล จํานวนหุ้นที่จา่ยเงินปันผล ((หุ้นหุ้น)) 666,635,500666,635,500 660660,,000000,,550000

44..เงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น เงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น ((บาทตอ่หุ้นบาทตอ่หุ้น)) 0.0900.090 00..004040

55 จํานวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ จํานวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ ((บาทบาท)) 59 997 19559 997 195 2626 400400 02002055..จานวนเงนปนผลจายทงสน จานวนเงนปนผลจายทงสน ((บาทบาท)) 59,997,19559,997,195 2626,,400400,,020020

66..สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ 43.7243.72 4040..3131
((ร้อยละร้อยละ))
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้ ี ้ ่ ่ ใ ้ ้ ื ้ ี่“ทงันี บริษัทจะทําการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวให้กบัผู้ถอืหุ้นที

มรีายชื่อปรากฏอย่ในสมดทะเบียนผ้ถอืห้นของบริษทั ใน มรายชอปรากฏอยูในสมุดทะเบยนผูถอหุนของบรษท ใน 

วนัที ่8 พฤษภาคม 2555 โดยวนัดงักล่าวคอืวนักาํหนด

่ ่รายชื่อผู้ถอืหุ้น (Record Date) ทีม่สีิทธิรับเงนิปันผล และ 

กาํหนดให้วนัที ่9 พฤษภาคม 2555 เป็นวนัรวบรวมรายชื่อกาหนดใหวนท 9 พฤษภาคม 2555 เปนวนรวบรวมรายชอ

ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ และ ตลาด

หลกัทรัพย์ โดยวธิีปิดสมุดทะเบียน โดยมกีาํหนดการ

จ่ายเงนิปันผลในวนัที ่18 18 พฤษภาคม พฤษภาคม 25552555”จายเงนปนผลในวนท 18 18 พฤษภาคม พฤษภาคม 25552555”
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ี่ ี่ ิ ื ั ้ิ ื ั ้วาระท ีวาระท ี55    พจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการออกจากพจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ ตาํแหน่งตามวาระ 

“ขอแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับมตขิองคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 

7/2554 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ที่ได้ทาํการแต่งตัง้นายพละ 

สขเวช ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท แทนนายทวี สุขเวช ดารงตาแหนงเปนประธานกรรมการบรษท แทนนายทว 

บุตรสุนทร กรรมการที่ถงึแก่กรรม โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง

ตามระยะเวลาที่เหลืออย่”ตามระยะเวลาทเหลออยู”
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ประวตัิประธานกรรมการโดยสังเขปประวตัิประธานกรรมการโดยสังเขปประวตประธานกรรมการโดยสงเขปประวตประธานกรรมการโดยสงเขป

นายพละ สุขเวชนายพละ สุขเวช
ปี ป ิปี ป ิอาย ุอาย ุ7171  ปี ประธานกรรมการและกรรมการอสระปี ประธานกรรมการและกรรมการอสระ

ผา่นการอบรมโครงการ ผา่นการอบรมโครงการ DAPDAP  รุ่นที่ รุ่นที่ 1414//20042004

ิ ึิ ึคณุวฒุิทางการศึกษาคณุวฒุิทางการศึกษา

วศิวกรรมศาสตร์บัณฑติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วศิวกรรมศาสตร์บัณฑติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ((25032503))  

วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ((25462546))
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ประวตัิประธานกรรมการโดยสังเขปประวตัิประธานกรรมการโดยสังเขปประวตประธานกรรมการโดยสงเขปประวตประธานกรรมการโดยสงเขป

นายพละ สุขเวชนายพละ สุขเวช
ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 55  ปี ทีผ่่านมาปี ทีผ่่านมา

ปี ปี 25552555  –– ปัจจบนัปัจจบนั ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง : : ประธานกรรมการ บริษทั ยเนี่ยนปิโตรเคมคีอล จํากดั ประธานกรรมการ บริษทั ยเนี่ยนปิโตรเคมคีอล จํากดั ((มหาชนมหาชน))ป ป 25552555  –– ปจจุบนปจจุบน ตาแหนง ตาแหนง : : ประธานกรรมการ บรษท ยูเนยนปโตรเคมคอล จากด ประธานกรรมการ บรษท ยูเนยนปโตรเคมคอล จากด ((มหาชนมหาชน))

ปี ปี 2554 2554 --    ปัจจุบัน ปัจจุบัน ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง : : ทีป่รึกษา บริษทั ปตททีป่รึกษา บริษทั ปตท..เคมิคอล จาํกดั เคมิคอล จาํกดั ((มหาชนมหาชน) ) และ และ 

                            บริษทั เอม็ไพร์ เอเซีย กร๊ป จาํกดับริษทั เอม็ไพร์ เอเซีย กร๊ป จาํกดัุุ

ปี ปี 2553 2553 –– ปัจจุบนั  ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง : : กรรมการบริษทั ซียูอแีอล จาํกดักรรมการบริษทั ซียูอแีอล จาํกดั

ตาํแหน่งตาํแหน่ง: : ประธานสถาบันปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยประธานสถาบันปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย

ปี ปี 25512551--  ปัจจุบัน   ปัจจุบัน   ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง : : ทีป่รึกษาบริษทั ยูนิไทยไลน์ จาํกดั ทีป่รึกษาบริษทั ยูนิไทยไลน์ จาํกดั ((มหาชนมหาชน))

ปี ปี 25482548  –– ปัจจุบนั  ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง : : กรรมการบริษทั ไทยออลย์พาวเวอร์ จาํกดักรรมการบริษทั ไทยออลย์พาวเวอร์ จาํกดั

ปี ปี 25492549  ––  ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  ตาํแหน่งตาํแหน่ง : : ประธานมูลนิธิส่งเสริมการจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทยประธานมูลนิธิส่งเสริมการจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย

ปี ปี 25452545  ––  ปัจจุบันปัจจุบัน ตาํแหน่งตาํแหน่ง: : ประธานกรรมการบริษทั บางกอก โพลเีอทธิลนี จํากดัประธานกรรมการบริษทั บางกอก โพลเีอทธิลนี จํากดั

16



“ในปีนีม้กีรรมการทีค่รบกาํหนดตาม

วาระจาํนวน 4 ท่าน ได้แก่
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ปีปีอายุอายุ 67 67 ปีปี

ดาํรงตาํแหน่งดาํรงตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม

ประเภทกรรมการที่จะประเภทกรรมการที่จะ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม

เสนอแต่งตั้งเสนอแต่งตั้ง

ู ูู ู

วฒุิการศึกษาวฒุิการศึกษา ประกาศนียบตัร หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารคณะพาณิชยศาสตร์และประกาศนียบตัร หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การอบรมหลกัสูตรการอบรมหลกัสูตร

กรรมการ กรรมการ 

ผา่นการอบรมโครงการ ผา่นการอบรมโครงการ DAP DAP รุ่นที่ รุ่นที่ 43 43 วนัที่ วนัที่ 19 19 สิงหาคม สิงหาคม 25482548

ประวตัิการทาํงาน  ประวตัิการทาํงาน  ((55  ปี ปี )) ปี ปี 2525224 4 ––  ปัจจบนั   ตาํแหน่งปัจจบนั   ตาํแหน่ง:  :  กรรมการผจ้ดัการบริษทั ยเนี่ยน ปิโตรกรรมการผจ้ดัการบริษทั ยเนี่ยน ปิโตร

คณุวิรชั สุวรรณนภาศรีคณุวิรชั สุวรรณนภาศรี
ประวตการทางาน  ประวตการทางาน  ((55  ป ป )) ป ป 2525224 4   ปจจุบน   ตาแหนงปจจุบน   ตาแหนง:  :  กรรมการผจูดการบรษท ยเูนยน ปโตรกรรมการผจูดการบรษท ยเูนยน ปโตร

เคมีคอล    จาํกดั เคมีคอล    จาํกดั ((มหาชนมหาชน) ) และ บริษทั ไลออ้น เอเชีย และ บริษทั ไลออ้น เอเชีย ((ไทยแลนด์ไทยแลนด)์ ) 

จาํกดัจาํกดั

ปี ปี 25532553--   ปัจจุบนั                 ปัจจุบนั                 ::      กรรมการ บริษทั ยเูนี่ยน อินทราโก ้กรรมการ บริษทั ยเูนี่ยน อินทราโก ้

ััจาํกดั จาํกดั ((มหาชนมหาชน)                    )                    

การเขา้ร่วมประชุมการเขา้ร่วมประชุม

กรรมการบริษทั กรรมการบริษทั 

7 7 ครั้ง จาก ครั้ง จาก 77  ครั้งครั้ง

การถือหุน้ในบริษทั การถือหุน้ในบริษทั ไม่มีไม่มี
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อายุอายุ 70 70 ปีปี

ดาํรงตาํแหน่งดาํรงตาํแหน่ง กรรมการกรรมการ, , รองกรรมการผูจ้ดัการรองกรรมการผูจ้ดัการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอประเภทกรรมการที่จะเสนอ

แต่งตั้งแต่งตั้ง

กรรมการกรรมการ, , รองกรรมการผูจ้ดัการรองกรรมการผูจ้ดัการ

วฒุิการศึกษาวฒุิการศึกษา --  อนุปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพ อนุปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพ 

สาขาการตลาดสาขาการตลาด

--  พุทธศาสตรด์ุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาพุทธศาสตรด์ุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิา

สงัคมศาสตร์สงัคมศาสตร ์   มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณร์าชวทิยาลยั มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณร์าชวทิยาลยั 

((25502550))

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมโครงการ ผ่านการอบรมโครงการ DAPDAP รุ่นที่ รุ่นที่ 43 43 วนัที่ วนัที่ 19 19 สิงหาคม สิงหาคม 

คณุกาญจนา สุวรรณนภาศรีคณุกาญจนา สุวรรณนภาศรี

2548 2548 

ประวตัิการทาํงาน  ประวตัิการทาํงาน  ((55  ปี ปี )) ปี ปี 25252424  ––  ปัจจุบนั   ตาํแหน่งปัจจุบนั   ตาํแหน่ง:  :  รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยูรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยู

เนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั เนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั ((มหาชนมหาชน))

                                                                                             ิ ั ไ ้  ี   ิ ั ไ ้  ี                                                                                          : :   กรรมการ บรษทไลออ้น เอชย กรรมการ บรษทไลออ้น เอชย 

((ไทยแลนด์ไทยแลนด)์ ) จาํกดัจาํกดั

ปี ปี 2553 2553 –– ปัจจุบนั   ตาํแหน่งปัจจุบนั   ตาํแหน่ง: :   กรรมการ บริษทั ยเูนี่ยน กรรมการ บริษทั ยเูนี่ยน 

อินทราโก ้จาํกดั อินทราโก ้จาํกดั ((มหาชนมหาชน))

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการการเขา้ร่วมประชุมกรรมการ

บริษทั บริษทั 

6 6 ครั้ง จาก ครั้ง จาก 7 7 ครั้งครั้ง

การถือหน้ในบริษทัการถือหน้ในบริษทั 336336 600600 000000  หน้หน้
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การถอหุนในบรษทการถอหุนในบรษท

สดัส่วนการถือหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ 

336336,,600600,,000000  หุนหุน

5151%%



อายุอายุ 39 39 ปีปี

ดํารงตาํแหน่งดํารงตาํแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ

แต่งตั้งแต่งตั้ง

รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม

วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบตัรบริหารธุรกจิสาขาการเงินและการธนาคารประกาศนียบตัรบริหารธุรกจิสาขาการเงินและการธนาคาร

ระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศ The University of Birmingham The University of Birmingham ประเทศประเทศ

องักฤษองักฤษ

่่ ่่
คุณพีรเจต สุวรรณนภาศรี

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมโครงการ ผ่านการอบรมโครงการ DAP DAP รุ่นที ่รุ่นที ่44 44 วนัที ่วนัที ่2 2 กนัยายน กนัยายน 2548 2548 

ประวัติการทาํงาน  ประวัติการทาํงาน  ((55  ปี ปี )) ปี ปี 2553 2553 –– ปัจจุบันปัจจุบัน  ตําแหน่ง ตําแหน่ง : : กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูเนี่ยน กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูเนี่ยน 

อนิทราโก้ จํากดั อนิทราโก้ จํากดั ((มหาชนมหาชน))

ปี ปี 2548 2548 –– 25532553     ตําแหน่ง ตําแหน่ง : : รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ((ส่วนงานส่วนงาน

พฒันาธุรกจิพฒันาธุรกจิ))  บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จํากดั บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จํากดั ((มหาชนมหาชน))

ปี ปี 2543 2543 --  ปี ปี 25482548  ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง : : ผู้จัดการทัว่ไป บริษัท ยูเนี่ยน ผู้จัดการทัว่ไป บริษัท ยูเนี่ยน 

ิ โ ้ ํ ัิ โ ้ ํ ัอนิทราโก้ จากดอนิทราโก้ จากด

ปี ปี 2534 2534 --   ปี ปี 2543  2543  ตําแหน่ง ตําแหน่ง : : รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

บริษัท ยูเนี่ยน เทรดดิง้ แอนด์ อนิดัสตรี้ จํากดับริษัท ยูเนี่ยน เทรดดิง้ แอนด์ อนิดัสตรี้ จํากดั

การเข้าร่วมประชมกรรมการการเข้าร่วมประชมกรรมการ 5 5 ครั้ง จาก ครั้ง จาก 7 7 ครั้งครั้งการเขารวมประชุมกรรมการการเขารวมประชุมกรรมการ

บริษัท บริษัท 

5 5 ครง จาก ครง จาก 7 7 ครงครง

การถือหุ้นในบริษัทการถือหุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือห้น สัดส่วนการถือห้น 

66,,600600,,000000  หุ้นหุ้น

11%%
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อายุอายุ 41 41 ปีปี

ดาํรงตาํแหน่งดาํรงตาํแหน่ง ผูช้่วยกรรมการและกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูช้่วยกรรมการและกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอประเภทกรรมการที่จะเสนอ

แต่งตั้งแต่งตั้ง

ผูช้่วยกรรมการและกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูช้่วยกรรมการและกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม

วฒุิการศึกษาวฒุิการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาบณัฑิตสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิตสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

การอบรมหลกัสตรกรรมการ การอบรมหลกัสตรกรรมการ ผา่นการอบรมโครงการ ผา่นการอบรมโครงการ DAP DAP ร่นที่ ร่นที่ 45 45 วนัที่ วนัที่ 27 27 กนัยายน กนัยายน 2548 2548 การอบรมหลกสูตรกรรมการ การอบรมหลกสูตรกรรมการ ผานการอบรมโครงการ ผานการอบรมโครงการ DAP DAP รุนท รุนท 45 45 วนท วนท 27 27 กนยายน กนยายน 2548 2548 

ประวตัิการทาํงาน  ประวตัิการทาํงาน  ((55  ปี ปี )) ปี ปี 2548 2548 --    ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง : : ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ((ฝ่ายฝ่าย

ขายขาย) ) 

ิ ั ี่ ปิโ ี ํ ัิ ั ี่ ปิโ ี ํ ั (( ))

คณุสุธิดา สุวรรณนภาศรีคณุสุธิดา สุวรรณนภาศรี

                            บรษท  ยเูนียน ปโตรเคมีคอล จาํกด บรษท  ยเูนียน ปโตรเคมีคอล จาํกด ((มหาชนมหาชน))

ปี ปี 2553 2553 –– ปัจจุบนั   ตาํแหน่งปัจจุบนั   ตาํแหน่ง: : กรรมการ บริษทั ยเูนี่ยน อินทรากรรมการ บริษทั ยเูนี่ยน อินทรา

โก ้จาํกดั โก ้จาํกดั ((มหาชนมหาชน))

ปี ปี 2536 2536 --  ปี ปี 2548  2548  ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง : : ผูจ้ดัการทัว่ไปบริษทั ยเูนี่ยน ผูจ้ดัการทัว่ไปบริษทั ยเูนี่ยน ู ูู ู

ปิโตรเคมีคอล จาํกดัปิโตรเคมีคอล จาํกดั

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการการเขา้ร่วมประชุมกรรมการ

บริษทั บริษทั 

4 4 ครั้ง จาก ครั้ง จาก 7 7 ครั้งครั้ง

การถือหุน้ในบริษทัการถือหุน้ในบริษทั

สดัส่วนการถือหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ 

66,,600600,,000000  หุน้หุน้

11%%
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      ซึ่งทั้ง ซึ่งทั้ง 44  ท่านตามรายนามดงักล่าวเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้น และ เป็นผูท้ี่ท่านตามรายนามดงักล่าวเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้น และ เป็นผูท้ีู่ ุ ูู ุ ู

เหมาะสมโดยมีความรู ้ความสามารถ และ ประสบการณ ์อนัเป็นประโยชนต์่อเหมาะสมโดยมีความรู ้ความสามารถ และ ประสบการณ ์อนัเป็นประโยชนต์่อ

การดําเนินธุรกิจของบริษทั ดงันั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุการดําเนินธุรกิจของบริษทั ดงันั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุ

พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการทั้ง พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 44  ท่านกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งตามเดิมอีกท่านกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งตามเดิมอีก

วาระหนึง่ และในการลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง วาระหนึง่ และในการลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 44  ท่านกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งท่านกลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง

ตามเดิมจะกระทําการลงคะแนนเป็นตามเดิมจะกระทําการลงคะแนนเป็นรายบุคคลรายบุคคล
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วาระที่ วาระที่ 66 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีสาํหรับรอบพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีสาํหรับรอบู ญู ญ

ระยะเวลาบญัชี ระยะเวลาบญัชี 25525555  และกาํหนดค่าสอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี

“ขอเสนอที่ประชุมพจิารณาแต่งตัง้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 ุ ญญ ู ญ ุญ

และ/หรือ 

2  นางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนันต์กล ผ้สอบบญัชีรับอนญาตเลขที่ 3844 2. นางสาวศราภรณ เอออนนตกุล ผูสอบบญชรบอนุญาตเลขท 3844 

และ/หรือ 

3  นายกฤษดา เลิศวนา  ผ้สอบบญัชีรับอนญาตเลขที่ 4958 3. นายกฤษดา เลศวนา  ผูสอบบญชรบอนุญาตเลขท 4958 

แห่ง บริษัท สาํนักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยัง จาํกัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2555
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และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนาม

ข้างต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ ให้บริษัท สาํนักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยัง  
จาํกัด เป็นผู้มีอาํนาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ู ู ญ ุญ

สาํนักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จาํกัด เป็นผู้ปฏบิัตหิน้าที่แทนได้

ทัง้นี ้สาํนักงานสอบบญัชี และ ผ้สอบบญัชีตามรายนามดงักล่าวทงน สานกงานสอบบญช และ ผูสอบบญชตามรายนามดงกลาว

ข้างต้น ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัท

ย่อ/ผ้บริหาร/ผ้ถือห้นรายใหญ่ หรือ ผ้ที่เกี่ยวข้องกับบคคลยอ/ผูบรหาร/ผูถอหนุรายใหญ หรอ ผูทเกยวของกบบุคคล

ดงักล่าวแต่อย่างใดและ กาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2555 

ป็ ํ ิ ั ้ ิ ้ ไ ่ ิ ปเป็นจาํนวนเงนิรวมทงัสินไม่เกนิ 680,000.- บาท (หกแสนแปด

หมื่นบาทถ้วน) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชี

ประจาํปีตามปกต ิให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอาํนาจพจิารณา

กาํหนดค่าใช้จ่ายพเิศษเป็นกรณีๆ ไป”
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่่ ่ ่่ ่วาระที่ วาระที่ 77 เรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆ

ใ ี ้ ไ ี ื่ ใ“ในวาระนีจะไม่มีการพจิารณาเรืองใด แต่จะ

ปิ โ สใ ้ ้ ื ้ ไ ้ ซั  ส  เปดโอกาสใหผูถอหนุไดซกถาม เสนอแนะ 

หรือ แสดงความคดิเหน็”หรอ แสดงความคดเหน
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