
 
 
 

รายงานการประชุมผูถือหุนสามญัประจําป ครั้งที่ 1/2550 
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 23 เมษายน 2550 
ณ หองประชุมปนเกลา ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนวิ  

94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  10700 

 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น. 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม 
1. นายทวี บุตรสุนทร   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายวิรัช สวุรรณนภาศรี  กรรมการผูจัดการ 

3. นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

4. นายเขียน วงศสุรีย  กรรมการ 

5. นางสาวสุธิดา สวุรรณนภาศรี กรรมการ 

6. นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

7. นางสาวปยะดา สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

8. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 

9. นายพีรพล สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

10. นายพูลศักด์ิ ตันสิทธิพันธ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

1. นายนพพร เทพสิทธา  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายวรพจน อุชไุพบูลยวงศ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายอานนท ปวีณวัฒน  กรรมการ 

 

นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม 
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ประธานฯ แจงวา ณ ที่ประชุมในวันน้ี มีผูถือหุนมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 29 ราย นับจํานวน

หุนรวมกันได 113,518,000 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษทั จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปครั้งที่ 1/2550 

 จากน้ันประธานฯ ไดชี้แจงผูถือหุนทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแตละ

วาระ หรือแตละครั้ง หากไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสยีงใหถอืวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติวาระดังกลาว หากมีผูถอืหุน

คัดคานหรืองดออกเสียงจงึจะใหออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวน

หุนท่ีตนถืออยู คือ หน่ึงหุนเทากับหนึ่งเสียง  จากน้ัน จึงไดดําเนินการประชุมไปตามวาระ ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 

  ประธานฯ กลาววา บันทึกรายงานนี้ไดพิมพและจัดสงใหทานผูถอืหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชมุแลว โดยมี

รายละเอียดปรากฏอยูในหนังสอืเชิญประชุมจํานวน 3 หนา การประชุมดังกลาวเปนการประชุมผูถือหุนกอนท่ีบริษัทจะเขา

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ซึ่งไดประชุมไปเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2549 จึงไดเสนอใหที่ประชุมไดซักถาม

และพิจารณาใหการรับรองรายงานการประชมุน้ี 

 เม่ือปรากฏวาไมมีคําถามใด ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยขอใหผูถือหุนท่ีไมเห็น

ดวยหรืองดออกเสียงไดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แตปรากฏวาไมมีผูใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ประธานฯ จึง

กลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุม

ไปเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2549 ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 2.  รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ 
ประธานฯ กลาววา รายงานประจําปไดพิมพและจัดสงใหทานผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว และได

แจงใหนางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี กรรมการ ไดรายงานสรุปสาระสําคัญใหที่ประชุมทราบ และระหวางการรายงานผู

ถือหุนสามารถสอบถามรายละเอียดตางๆ ได 
 

นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี ไดรายงานที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ขอมูลสําคัญทางการเงิน       หนวย: ลานบาท 

 2548 2549 เพ่ิม (ลด) % 

สินทรัพยรวม 806.80 935.07 15.90 

หนี้สินรวม 640.21 680.11 6.23 

สวนของผูถอืหุน 166.59 254.96 53.04 

รายไดรวม 1,493.38 1,861.35 24.64 

กําไรสุทธิ 6.67 25.15 276.90 

กําไรตอหุน (บาท) 0.05 0.19 280.00 

เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 0.02 0.11 450.00 

 

อัตราสวนทางการเงิน

 2548 2549 

อัตรากาํไรสุทธิ (รอยละ) 0.45 1.36 

อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน (รอยละ) 4.01 9.87 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย (รอยละ) 0.83 2.69 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาทตอหุน) 1.27 1.55 

 

ประธานฯ แจงวาทานผูถือหุนสามารถท่ีจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากรายงานประจําปของบรษิัท และไดเสนอ

ใหที่ประชุมไดซกัถาม 
เม่ือปรากฏวาไมมีคําถามใด ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ โดย 

ประธานฯ ไดกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.   พิจารณารับรองงบการเงินประจําป 2549 สิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

ประธานฯ กลาววางบการเงินประจําป 2549 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ไดผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณาแลว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น

ควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณารับรอง และในวันน้ีผูสอบบัญชีของบริษัทไดสงตัวแทนมา ณ ที่น้ีแลว หากทานผู

ถือหุนมีขอสงสยัสามารถซักถามได 
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 เม่ือปรากฏวาไมมีคําถามใด ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมรับรองงบการเงินดังกลาว โดยขอใหผูถือหุนท่ีไมเห็น

ดวยหรืองดออกเสียงไดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แตปรากฏวาไมมีผูใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ประธานฯ จึง

กลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองงบการเงินประจําป 2549 งวดสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2549 ซึง่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4. รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบรษิัทในอัตราหุนละ 0.09 บาท เม่ือวันที่ 

22 ธันวาคม 2549  
ประธานฯ กลาววา ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล โดยจายจากผลการ

ดําเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 ในอัตราหุนละ 0.09 บาท โดยไดทําการจายเงินปนผล

ดังกลาวไปในวนัท่ี 22 ธันวาคม 2549 ดังน้ันจึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม 
เม่ือปรากฏวาไมมีคําถามใด ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัท 

โดย ประธานฯ ไดกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทตามที่ประธานฯ ไดเสนอมา 
 
ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2549และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปเปนทุนสํารอง  
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป  

2549 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1. จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 0.11 บาทรวมเปนเงินท้ังสิ้น  
18,150,000.-บาท ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.09 บาท เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม  
2549 ดังน้ันคงเหลือเงินปนผลที่จะจายอีกในอตัราหุนละ 0.02 บาท ใหแกผูถือหุนซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปดสมุด 
ทะเบียนผูถือหุนในวันท่ี 4 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม  
2550 
2. จัดสรรกําไรสําหรับผลการดาํเนินงานประจําป 2549 เปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,276,000.-บาท 
 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจายเงนิปนผลประจําป 2549 
เม่ือปรากฏวาไมมีคําถามใด ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลและการจัดสรรกําไร

สุทธิเพ่ือเปนสํารองตามกฎหมาย โดยขอใหผูถอืหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสยีงไดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แต

ปรากฏวาไมมีผูใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ประธานฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลและจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเปนสํารองตาม

กฎหมาย สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 ตามที่ประธานไดเสนอมา 
 

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ พรอม

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ไดชี้แจงวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการของ 

บริษัทจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และในปน้ีมีกรรมการที่ 

จะตองออกตามวาระ 4 คน ดังนี้  

(1) นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

(2) นายวรพจน อุชไุพบูลยวงศ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

(3) นายพูลศักด์ิ ตันสิทธิพันธ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

(4) นายเขียน วงศสุรีย กรรมการ 

คณะกรรมการไดมีความเห็นวาบุคคลทั้ง 4 เปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณอันจะเปน

ประโยชนตอบรษิัท จึงไดเสนอใหเลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการตามเดิมทุกประการตออีกวาระหนึ่ง พรอมท้ังเสนอใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนเงินไมเกิน 7 ลาน

บาทตอปทั้งน้ีกรรมการที่เปนผูปฏิบัตงิานเต็มเวลา จะไมไดรับคาตอบแทนดังกลาว เน่ืองจากไดรับผลตอบแทนเปน

เงินเดือนและโบนัสแลว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนไดซักถาม  

เม่ือปรากฏวาไมมีคําถามใด ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการทัง้ 4 คนตาม

รายชื่อ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยขอใหผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงไดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 

แตปรากฏวาไมมีผูใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสยีง ประธานฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกต้ังกรรมการทั้ง 4 คนกลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมทุก

ประการพรอมท้ังกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอมา 
 

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2550 และกําหนดคาสอบ

บัญช ี
ประธานฯ กลาววาโดยคําแนะนําของกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งนางสาว

ประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 แหงบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่งไดปฏิบัติงานเปน
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ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทตัง้แตป 2547-2549 รวม 3 ป เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษทัยอยประจําป 2550 

ทั้งน้ีผูสอบบัญชตีามรายชื่อที่เสนอมาไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ให

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี 

จํากัด เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนได และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทและบริษทัยอยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2550 

เปนจํานวนเงินเทากับ 1,007,000.-บาท ซึ่งในจํานวนน้ีเปนคาสอบบัญชีของบริษัท 610,000.-บาทสวนที่เหลือเปนคา

สอบบัญชีของบริษัทยอย ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาวถูกลงกวาปกอนเปนจํานวนเงิน 30,000.-บาท ทั้งน้ีหากมีงาน

นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปตามปกติ ขอเสนอใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดคาใชจายพิเศษ

เปนกรณีๆ ไป 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนไดซักถาม พรอมท้ังแจงวาบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ไดสงตัวแทนมา 

ณ ที่น้ีแลว  
เม่ือปรากฏวาไมมีคําถามใด ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีพรอมกําหนดคาสอบ

บัญชีประจําป 2550 โดยขอใหผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงไดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แตปรากฏวาไมมี

ผูใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ประธานฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 ตามที่

เสนอมา 
 

ระเบียบวาระที่ 8.  เรื่องอื่นๆ  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องตางๆ 
และเมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแลว ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนและ

กลาวปดประชุม 
ปดประชุมเวลา 10.40 น. 

            
        (นายทวี บุตรสนุทร) 
          ประธานกรรมการ 
         ประธานในที่ประชุม 
 
(นางสาวจนัทรจริา จุลธีระ) 
 เลขานุการคณะกรรมการ 
    ผูบันทึกการประชุม 


	 
	 
	 
	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2550 
	เริ่มประชุมเวลา 10.10 น. 
	 กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
	1. นายนพพร เทพสิทธา  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

