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วาระที ่1 

พิจารณารบัรองรายงาน 

การประชุมสามญัประจําปี  

ผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556  
เมือ่วนัที่ 22 เมษายน 2556 

(รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนงัสือเชิญประชุม) 
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รบัทราบรายงานประจําปี

ของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึง

ผลการดําเนินงานของบริษทั

ในรอบปีที่ผ่านมา 
(รายละเอียดตามรายงานประจําปี) 

 

วาระที ่2 
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วาระที ่2 (ต่อ) 
• ภาพรวมผลการดาํเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2556) 

 
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากบั 3,624.16 ล้าน

บาท ลดลง 8.71 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2555 หรือ ลดลงร้อยละ 0.24 

โดยมีสาเหตุหลัก จากการที่ราคาขายเฉลี่ยของสินค้าส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง

ตามภาวะตลาด ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่ลดลง

จากร้อยละ 11.73 ในปี 2555 เหลอื ร้อยละ 10.71 ในปี 2556  ในขณะทีอ่ตัรา

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  และ อัตราค่าใช้จ่ายทางการเงินอยู่ในระดับ

ที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ราวร้อยละ 6.82 และ 0.54 ตามลําดับ ส่งผลให้

บริษัทมีอตัรากาํไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 3.63 เหลอื ร้อยละ 2.39 ในปี 2556 

โดยมีกาํไรสุทธิในปี 2556 จํานวนทั้งส้ิน 86.44 ล้านบาท ลดลงประมาณ 

44.62 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า  
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กราฟเปรียบเทียบ 3 ปี ยอ้นหลงั 
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11.83% 10.70% 



พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2556 
(รายละเอียดตามรายงานประจําปี) 

 

วาระที ่3 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

2556 2555 2556 2555 

สินทรพัยห์มุนเวียน 1,785.73 1,718.97 1,231.94 1,222.67 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 215.34 202.99 192.62 199.69 

รวมสินทรพัย ์ 2,001.07 1,921.96 1,424.57 1,422.36 

หนี้ สินหมุนเวียน 1,235.26 1,213.71 896.39 915.12 

หนี้ สินไม่หมุนเวียน 7.76 6.93 6.68 6.59 

รวมหนี้ สิน 1,243.03 1,220.64 903.06 921.71 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 758.04 701.32 521.51 500.65 

รวมหนี้ สินและส่วนของผู ้

ถอืหุน้ 

2,001.07 1,921.96 1,424.57 1,422.36 
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งบกาํไรขาดทุน 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

2556 2555 2556 2555 

รายไดร้วม 3,632.31 3,638.33 2,795.05 2,844.81 

ตน้ทุนขาย 3,236.22 3,191.18 2,540.70 2,529.40 

ค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหาร 

247.26 247.13 179.31 174.01 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 19.65 21.75 14.02 15.27 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 25.31 44.56 12.45 28.86 

กาํไรสุทธิ 86.44 133.72 47.07 97.27 

กาํไรต่อหุน้ 0.097 0.169 0.069 0.146 
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อตัราส่วนทางการเงินทีส่าํคญั 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

2556 2555 2556 2555 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 
 

10.71 11.73 9.68 10.58 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 

 

2.39 3.63 1.69 3.44 

อตัราผลตอบแทนสินทรพัย ์(%) 

 

4.32 6.84 3.31 9.52 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 

 

11.40 

 

18.76 9.21 19.44 

อตัราส่วนหนี้ สินสุทธิต่อส่วนของผู ้

ถอืหุน้ (เท่า) 

0.86 0.93 0.79 0.82 
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พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 
“เสนอที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
ของบริษทังวดประจําปี 2556 ( 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
2556 ) ในอตัราหุน้ละ 0.030 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจํานวนเงิน
ปันผลจ่ายรวมทั้งส้ิน 21.48 ลา้นบาท โดยเงินปันผลที่จ่ายใน
ครั้งนี้ คิดเป็นรอ้ยละ 45.62 ของกาํไรสุทธิของบริษทัในปี 2556 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั (Dividend 
Policy) ที่อตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิ” 

วาระที ่4 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

ผลการดาํเนินงาน  

ปี 2555  

(ปีทีผ่่านมา) 

ผลการดาํเนินงาน  

ปี 2556  

(ปีทีเ่สนอ) 

1. กาํไรสทุธ ิ(บาท) 97,327,234 47,070,533 

2. กาํไรสทุธต่ิอหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.146 0.069 

3. จาํนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น) 679,895,500 715,834,900 

4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.065 0.030 

5. จาํนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 44,193,208 21,475,047 

6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กาํไรสทุธ ิ

(ร้อยละ) 

45.41 45.62 
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กาํหนดการจ่ายเงินปันผล 

วนักาํหนดรายช่ือผูถ้อืหุน้ 
(Record Date) ทีมี่สิทธิ

รบัเงินปันผล  

8 พฤษภาคม 2557 

วนัรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.

หลกัทรพัยแ์ละ ตลาด

หลกัทรพัยโ์ดยวิธีปิด
สมุดทะเบยีน  

9 พฤษภาคม 2557 

จ่ายเงินปันผล  

21 พฤษภาคม 2557 
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พ ิจ า ร ณ า อ น ุม ัติ

แต ่งตั ้งกรรมการ

แทน กร รมก า รที่

ค รบกําหนดตาม

วาระ 
ใ น ปี นี ้ม ีก ร ร ม ก า ร ที ่ค ร บ

กํ า ห น ด ว า ร ะ ก า ร ดํ า ร ง

ตาํแหน่งรวม 4 ท่าน ได้แก่ 

 

วาระที ่5 คณุพละ สุขเวช 

ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

คณุพีรพล สุวรรณนภาศร ี

กรรมการ 

คณุปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศร ี

กรรมการ 

คณุปิยะดา สุวรรณนภาศร ี

กรรมการ 
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ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

อายุ 74 ปี 

ประเภทกรรมการที่

จะเสนอแต่งตั้ง 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

วุฒิการศกึษา - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑติจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (2503) 

- วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎบีัณฑติกติติมศกัดิ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

(2546) 

การอบรมหลักสตูร

กรรมการ 

ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 14/2004 

ประวัติการทาํงาน 

(5ปี) 

ปี 2555-ปัจจุบัน 

 

ปี 2554-ปัจจุบัน 

 

ปี 2553-ปัจจุบัน 

 

ปี 2551-ปัจจุบัน 

ปี 2549-ปัจจุบัน 

 

 

ปี 2548-ปัจจุบัน 

ปี 2545-ป้จจุบัน 

- ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมคีอล 

จาํกดั(มหาชน) 

- ที่ปรึกษา บริษัท ปตท.เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 

- ที่ปรึกษา บริษัท เอม็ไพร์ เอเซีย กรุป๊ จาํกดั 

กรรมการ บริษัท ซียูอแีอล จาํกดั 

- ประธานสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

- ที่ปรึกษาบริษัท ยูนิไทยไลน์ จาํกดั(มหาชน) 

- ประธานมูลนิธส่ิงเสริมการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมไทย 

- กรรมการบริษัท ไทยออยล์พาวเวอร์ จาํกดั 

-ประธานกรรการบริษัท บางกอกโพลีเอทธลีิน 

จาํกดั 

การเข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัท 

5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

สดัส่วนการถอืหุ้น ไม่ม ี

คุณพละ สขุเวช 
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กรรมการ 

อายุ 36 ปี 

ประเภทกรรมการที่

จะเสนอแต่งตั้ง 

กรรมการ 

วุฒิการศกึษา - Master Degree in E-Business Management University of 

Surrey, U.K. 

การอบรมหลักสตูร

กรรมการ 

ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 44 วันที่ 2 กนัยายน 2548 

ประวัติการทาํงาน 

(5ปี) 

ปี 2548-ปัจจุบนั 

 

 

 

ปี 2553-ปัจจุบนั 

 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)  

บริษัท ยูเน่ียนปิโตรเคมคีอล จาํกดั(มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) 

จาํกดั (บริษัทในเครือ) 

- กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนอนิทราโก้ จาํกดั 

(มหาชน) (บริษัทในเครือ) 

 

การเข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัท 

4 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

สดัส่วนการถอืหุ้น 1% 

คุณพีรพล สวุรรณนภาศรี 
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กรรมการ 

อายุ 43 ปี 

ประเภทกรรมการที่

จะเสนอแต่งตั้ง 

กรรมการ 

วุฒิการศกึษา - M.B.A. University of New Haven, USA. 

- MSc, in Finance University of New Haven, USA. 

การอบรมหลักสตูร

กรรมการ 

ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 42 วันที่ 1 สงิหาคม 2548 

ประวัติการทาํงาน 

(5ปี) 

ปี 2548-ปัจจุบนั 

 

 

ปี 2553-ปัจจุบนั 

 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชีและ

การเงนิ)  บริษัท ยูเน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั

(มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนอนิทราโก้ จาํกดั 

(มหาชน) (บริษัทในเครือ) 

 

การเข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัท 

5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

สดัส่วนการถอืหุ้น 1% 

คุณปิยะนันท ์สวุรรณนภาศรี 
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กรรมการ 

อายุ 40 ปี 

ประเภทกรรมการที่

จะเสนอแต่งตั้ง 

กรรมการ 

วุฒิการศกึษา - M.B.A. University of New Haven, USA. 

การอบรมหลักสตูร

กรรมการ 

ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สงิหาคม 2548 

ประวัติการทาํงาน 

(5ปี) 

ปี 2548-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนงานบริหารงาน

กลาง)  บริษัท ยูเน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั

(มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) 

จาํกดั (บริษัทในเครือ) 

 

การเข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัท 

4 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

สดัส่วนการถอืหุ้น 1% 

คุณปิยะดา สวุรรณนภาศรี 
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พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

วาระที ่6 

“เสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,000,000.- บาท ซ่ึง

เป็นอตัราเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา” 
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พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 2557 

และค่าสอบบญัชี 

วาระที ่7 

ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้ง 

ช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตเลขที ่

นายศภุชัย ปัญญาวัฒโน 3930 

นางสาวศริาภรณ ์ เอื้ออนันต ์ 3844 

นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ ์ 4523 

แห่งบริษทั สาํนกังานเอินสท์ แอนด ์ยงั จํากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจําปี 2557 

19 



และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษทั 

สาํนกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั  จํากดั เป็นผูมี้อํานาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตคนอ่ืนของบริษทั สาํนกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จํากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ที่

แทนได ้ทั้งนี้  สาํนกังานสอบบญัชี และ ผูส้อบบญัชีตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ 

ไม่มีความสมัพนัธ ์และ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้

รายใหญ่ หรือ ผูที้่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบัปี 2557 เป็นจํานวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 

820,000.- บาท (แปดแสนสองหมืน่บาทถว้น) ทั้งนี้  ในกรณีที่มีงาน

นอกเหนือจากการสอบบญัชีประจําปีตามปกติ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อํานาจ

พิจารณากาํหนดค่าใชจ่้ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป” 

 

วาระที ่7 (ต่อ) 
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เรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

วาระที ่8 
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Q & A 
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