
บริษทั ยูเน่ียนปิโตรเคมคีอล จ ำกดั (มหำชน)

การประชมุสามญัประจ าปี ผูถ้อืหุน้

ครั้งที่ 1/2559

วนัที่ 25 เมษายน 2559



วาระที่ 1

พจิำรณำรับรองรำยงำน

กำรประชุมสำมญัประจ ำปี 

ผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 

เม่ือวนัที่ 20 เมษำยน 2558
(รำยละเอยีดตำมส่ิงที่แนบมำ 1 ของหนังสือเชิญประชุม)



 รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของ
คณะกรรมกำรซ่ึงรวมถงึผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทใน

รอบปีทีผ่่ำนมำ
(รำยละเอยีดตำมรำยงำนประจ ำปี)

วาระท่ี 2



(ล้ำนบำท)/ปี 2554 2555 2556 2557 2558

ยอดขาย 3,260 3,615 3,624 3,749 3,028

ก าไรขั้นตน้ 438 424 388 389 392

ก าไรสุทธิ 157 134 86 94 110

วำระที่ 2 (ต่อ)

กราฟแสดงยอดขาย – ก าไรขั้นตน้ – และก าไรสุทธิยอ้นหลงั 5 ปี
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ก าไรสุทธิ

กราฟแสดงยอดขาย – ก าไรขั้นตน้ – และก าไรสุทธิ

ยอ้นหลงั 5 ปี



พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558

วาระที่ 3



วาระที่ 3 (ต่อ)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.57 ล้านบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 538.47 334.1 204.37 61.17

รวมสินทรัพย์ 1,908.16 1,983.06 -74.9 -3.78

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 521.13 638.86 -117.73 -18.43

รวมหน้ีสิน 946.27 1,106.03 -159.76 -14.44

หุน้สามญัท่ีออและช าระแล้ว 206.06 206.06 - -

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 87.74 87.74 - -

ก าไรจดัสรรตามกฎหมาย 20.63 20.63 - -

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 450.22 397.66 52.56 13.22

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 961.89 877.04 84.85 9.67

ROA 59.92% 54.53%

ROE 14.35% 13.11%

เพิ่มขีน้(ลดลง)งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

(ล้านบาท)



วาระที่ 3 (ต่อ)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

 ปี 2558 ปี 2557 ล้ำนบำท %

รายไดจ้ากการขาย 3,028.90                              3,748.69                                (719.79)                (19.20)       
รวมรำยได้ 3,064.47                              3,764.02                                (699.55)                (18.59)       
ก ำไรขั้นตั้น 392.51                                 389.09                                   3.42                      0.88           
ก ำไรส ำหรับปี 110.59                                 94.41                                     16.18                    17.14         

งบกระแสเงินสด

 ปี 2558 ปี 2557

เงินสดฯ ต้นงวด 334.10                                 328.89                                   
เงินสดสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน 364.13                                 53.17                                     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (24.77)                                  (55.89)                                    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (134.99)                               7.94                                        
เงินสดฯ ปลายงวด 538.47                                 334.10                                   

(ลา้นบาท )

งบการเงนิส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  2558  ซ่ึงสรุปสาระส าคัญ ดงันี้

งบกระแสเงินสดรวม
(ลา้นบาท )

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม เพิม่ขีน้(ลดลง)



วาระที่ 3 (ต่อ)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.57 ล้านบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 311.43 147.83 163.6 110.67

รวมสินทรัพย์ 1,204.61 1,285.37 -80.76 -6.28

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 278.75 336.65 -57.9 -17.20

รวมหน้ีสิน 624.14 708.83 -84.69 -11.95

หุน้สามญัท่ีออและช าระแล้ว 206.06 206.06 - -

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 87.74 87.74 - -

ก าไรจดัสรรตามกฎหมาย 20.63 20.63 - -

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 266.05 262.13 3.92 1.50

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 580.47 576.54 3.93 0.68

ROA 38.81% 55.70%

ROE 4.48% 6.58%

งบการเงนิส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  2558  ซ่ึงสรุปสาระส าคัญ ดงันี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน เพิ่มขีน้(ลดลง)

เฉพาะกจิการ  (ล้านบาท)



วาระที่ 3 (ต่อ)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

 ปี 2558 ปี 2557 ล้ำนบำท %

รายไดจ้ากการขาย 2,139.25                              2,751.78                                (612.53)                (22.26)       
รวมรำยได้ 2,143.18                              2,767.09                                (623.91)                (22.55)       
ก ำไรขั้นตั้น 232.01                                 219.98                                   12.03                    5.47           
ก ำไรส ำหรับปี 26.01                                   34.91                                     (8.90)                     25.51         

งบกระแสเงินสด

 ปี 2558 ปี 2557

เงินสดฯ ต้นงวด 147.83                                 130.71                                   
เงินสดสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน 248.99                                 56.61                                     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (6.88)                                    (0.39)                                      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (78.50)                                  (39.11)                                    
เงินสดฯ ปลายงวด 311.43                                 147.83                                   

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
(ลา้นบาท )

งบการเงนิส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  2558  ซ่ึงสรุปสาระส าคัญ ดงันี้

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ เพิม่ขีน้(ลดลง)

(ลา้นบาท )



ปิดสมุดทะเบียน

Record Date 

10 พฤษภาคม 

2559

รวบรวมรายช่ือ

ตามมาตรา 225 

ของพรบ.

หลักทรัพย์ 11 

พฤษภาคม 

2559

จ่ายเงินปันผล

24 พฤษภาคม 

2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ



รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล

ผลการด าเนินงาน

ปี 2557

(ปีท่ีผ่านมา)

ผลการด าเนินงาน

ปี 2558

(ปีท่ีเสนอ)

ก าไรสุทธิ (บาท) 34,909,883 26,005,450

ก าไรสุทธิตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.043 0.032

จ านวนหุน้ทีจ่า่ยเงินปันผล (หุน้) 824,227,596 824,227,596

เงินปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท : หุน้) 0.025 0.020

จ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิ้น (บาท) 20,605,690 16,484,552

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสุทธิ (รอ้ยละ) 59.04 63.39

วาระที่ 4 (ต่อ)



นายนพพร เทพสทิธา

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ

นายพูลศกัดิ ์ตนัสทิธิพนัธ์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ

ดร.เขียน วงศสุ์รยี์

กรรมการ

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมตัิแต่งต ัง้กรรมการแทนกรรมการ
ในปีน้ีมีกรรมการที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งรวม 4 ท่าน ได้แก่



นำยนพพร  เทพสิทธำ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ
ต ำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ

วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรีวศิวกรรมศำสตร์ สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร ผ่ำนกำรอบรมโครงกำร DAP รุ่นที่ 43 วนัที่ 19 สิงหำคม 2548

ประวตัิกำรท ำงำน ปี 2558 – ปัจจุบัน

ปี 2556 – ปัจจุบัน

ปี 2550 – ปัจจุบัน

ปี 2548 – ปัจจุบัน

 ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและ
น ำเข้ำแห่งประเทศไทย

 ประธำนสภำผู้ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย
 กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบบริษัท  อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั

(มหำชน)
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ยูเน่ียนปิโตรเคมคีอล จ ำกดั

(มหำชน)

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 12 ปี (2548 – ปัจจุบัน)

กำรเข้ำร่วมประชุมกรรมกำรบริษทั
กำรเข้ำร่วมประชุมกรรมกำรตรวจสอบ

5 คร้ัง จำก 5 คร้ัง
4 คร้ัง จำก 4 คร้ัง

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี



นำยพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนัธ์
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ
ต ำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ

วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโทบริหำรธุรกจิมหำบัณฑิต มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร ผ่ำนกำรอบรมโครงกำร DAP รุ่นที่ 51 วนัที่ 22 กมุภำพนัธ์ 2549

ประวตัิกำรท ำงำน ปี 2558 – ปัจจุบัน

ปี 2557 – 2558

ปี 2552 – 2557
ปี 2548 – ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอ บริษทั เอฟเอน็แฟคทอร่ี เอำท์เลต็ จ ำกดั
 รองประธำนกรรมกำรและประธำนตรวจสอบ บริษทั อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 

(มหำชน)
 ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

(มหำชน)
 กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน)
 กรรมกำรตรวจสอบบริษทั ยูเน่ียนปิโตรเคมคีอล จ ำกดั(มหำชน)
 กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร บริษทั สรรพกจิธุรกำร จ ำกดั (ธุรกจิที่ปรึกษำกฎหมำยและ

ส ำนักงำนบัญชี)
 กรรมกำร บริษทั บี.บรำเดอร์ จ ำกดั (ที่ปรึกษำกฎหมำยเกีย่วกบับัญชีภำษอีำกร)

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 12 ปี (2548 – ปัจจุบัน)

กำรเข้ำร่วมประชุมกรรมกำรบริษทั
กำรเข้ำร่วมประชุมกรรมกำรตรวจสอบ

5 คร้ัง จำก 5 คร้ัง
4 คร้ัง จำก 4 คร้ัง

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี



นำยวรพจน์ อชุุไพบูลย์วงศ์
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร
ต ำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร

วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกจิ (กำรเงินและกำรธนำคำรระหว่ำงประเทศ) มหำวทิยำลยัเบอร์มงิแฮม, องักฤษ

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร ผ่ำนกำรอบรมโครงกำร DCP รุ่นที่ 61/2005, ACP รุ่นที่ 10/2005

ประวตัิกำรท ำงำน ปี 2557 – ปัจจุบัน
ปี 2548 – ปัจจุบัน
ปี 2554 – ปัจจุบัน
ปี 2553 – ปัจจุบัน

ปี 2552 – ปัจจุบัน
ปี 2551 – ปัจจุบัน

 กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน)
 กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ยูเน่ียนปิโตรเคมคีอล จ ำกดั (มหำชน)
 กรรมกำรบริษทั บำงเขนชัย จ ำกดั
 กรรมกำร บริษทั นครรำชสีมำ โซล่ำร์ จ ำกดั
 กรรมกำร บริษทั เชียงรำย โซล่ำร์ จ ำกดั
 กรรมกำร บริษทั บำงปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกดั
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนบัญชีและกำรเงิน บริษทั ช.กำรช่ำง 

จ ำกดั(มหำชน)

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 12 ปี (2548 – ปัจจุบัน)

กำรเข้ำร่วมประชุมกรรมกำรบริษทั
กำรเข้ำร่วมประชุมกรรมกำรตรวจสอบ

5 คร้ัง จำก 5 คร้ัง
4 คร้ัง จำก 4 คร้ัง

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี



ดร.เขียน วงศ์สุรีย์
กรรมกำรบริหำร
ต ำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมกำรบริหำร

วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำเอก วศิวกรรมไฟฟ้ำ The University of British Columbia ประเทศแคนำดำ

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร ผ่ำนกำรอบรมโครงกำร DCP รุ่นที่ 6/2001

ประวตัิกำรท ำงำน ปี 2548 – ปัจจุบัน

ปี 2541 – ปี 2544

 กรรมกำรบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั (มหำชน)
 กรรมกำร บริษทั บำงกอก เดค-คอน จ ำกดั (มหำชน)
 กรรมกำร บริษทั ผลติไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน)

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 12 ปี (2548 – ปัจจุบัน)

กำรเข้ำร่วมประชุมกรรมกำรบริษทั 5 คร้ัง จำก 5 คร้ัง

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี



“เสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่

เกิน 4,000,000.- บาท ซ่ึงเป็นอตัรา

เดียวกนักบัปีที่ผ่านมา”

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ



พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 2559 และค่าสอบบญัชี

วาระที่ 7

ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้ง

ช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตเลขที่

นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ 4523

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 3930

นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 3844

แห่งบริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2559



และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้

ใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูม้ีอ านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตคนอ่ืนของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ที่

แทนได ้ทั้งนี้  ส านกังานสอบบญัชี และ ผูส้อบบญัชีตามรายนาม

ดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธ ์และ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/

บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือ ผูที้่เกี่ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวแต่อย่างใด 

และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 

900,000.- บาท (เกา้แสนบาทถว้น) ทั้งนี้  ในกรณีที่มีงาน

นอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ใหค้ณะกรรมการเป็นผู ้

มีอ านาจพจิารณาก าหนดค่าใชจ่้ายพเิศษเป็นกรณีๆ ไป”

วาระที่ 7 (ต่อ)



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

820,000 820,000 900,000

ค่าสอบบญัชี (เฉพาะบริษทั) เปรียบเทียบ 3 ปี

วาระท่ี 7 (ต่อ)




