
รายงานการประชุมสามัญประจําปผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2551 
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 
ณ หองประชุมปนเกลา ชั้น 3 โรงแรงเอส.ดี.อเวนิว  

94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  10700 

 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม 
1. นายทวี บุตรสุนทร   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายวิรัช สวุรรณนภาศรี  กรรมการผูจัดการ 

3. นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

4. นายเขียน วงศสุรีย  กรรมการ 

5. นายอานนท ปวีณวัฒน  กรรมการ 

6. นางสาวสุธิดา สวุรรณนภาศรี กรรมการ 

7. นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

8. นางสาวปยะดา สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

9. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 

10. นายพีรพล สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

11. นายวรพจน อุชไุพบูลยวงศ  กรรมการกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

 กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

1. นายนพพร เทพสิทธา  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายพูลศักด์ิ ตันสิทธิพันธ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 ผูที่ไดรับเชิญใหเขารวมประชุม 

1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา  ผูสอบบัญชี แหง บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
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นายทวี บุตรสนทุร ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม 
ประธาน แถลง ตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูถือหุนมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 28 ราย นับจํานวน

หุนรวมกันได 131,109,200 หุน คิดเปนรอยละ 79.46 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองค

ประชุมตามขอบังคับของบริษัท จึงขอเปดการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 

 จากน้ันประธาน ไดชี้แจงผูถือหุนทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 

หรือแตละครั้ง หากไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียงใหถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติวาระดังกลาว หากมีผูถือ

หุนคัดคานหรืองดออกเสียงจึงจะใหออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับ

จํานวนหุนท่ีตนถืออยู คือ หน่ึงหุนเทากับหนึ่งเสียง  
ประธาน แถลงวา ผูถอืหุนท่ีไดรับ รายงานประจําป และ งบการเงิน เปน ซีดี-รอม บางทานอาจจะไดรับความไม

สะดวกในการเปดอาน ดังน้ันบริษัท จึงไดจัดเตรียมเปนเอกสาร ใหทานผูถือหุนแลว โดย ประธานไดกลาวขออภัยใน

ความไมสะดวก จากน้ัน จึงไดดําเนินการประชุมไปตามวาระ ดังน้ี 
 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ 3.   พิจารณารับรองงบการเงินประจําป 2550 สิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

ประธาน แจงให นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี ผูชวยกรรมการผูจัดการ ไดรายงานขอมูลตางๆ ในงบการเงนิ 

ใหที่ประชุมทราบ 
นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี  ไดสรุปขอมูลสําคัญทางการเงินใหที่ประชุมทราบดังน้ี 

งบดุล งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

(หนวย:ลานบาท) 2550 2549 2550 2549 

สินทรัพยหมุนเวียน 943.16 760.80 846.76 688.42 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 207.56 174.27 206.25 188.55 

รวมสินทรัพย 1,150.72 935.07 1,053.01 876.97 

หน้ีสินหมุนเวียน 851.55 671.54 782.19 635.32 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 10.35 8.57 9.08 7.41 

รวมหนี้สิน 861.90 680.11 791.27 642.73 

สวนของผูถือหุน 288.82 254.96 261.74 234.24 

รวมหนี้สิน และ สวนของผูถือหุน 1,150.72 935.07 1,053.01 876.97 
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งบกําไรขาดทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

(หนวย:ลานบาท) 2550 2549 2550 2549 

รายไดรวม 2,140.30 1,861.35 1,983.37 1,742.43 

ตนทุนขาย 1,944.11 1,698.18 1,862.72 1,612.28 

คาใชจายในการบริหาร 134.23 112.56 109.30 90.42 

ดอกเบ้ียจาย 12.19 13.29 9.14 10.61 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 12.61 12.17 7.41 9.43 

กําไรสุทธิ 37.14 25.15 30.80 19.69 

กําไรสุทธิ ตอ หุน (บาท/หุน) 0.23 0.19 0.19 0.15 

 

อัตราสวนทางการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2550 2549 2550 2549 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 8.96 8.50 7.49 7.21 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 1.74 1.35 1.55 1.13 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 12.87 9.87 11.77 8.41 

อัตราสวนหนี้สนิ(สุทธิ) ตอ ทุน (เทา) 1.20 0.68 1.11 0.60 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท/หุน) 1.75 1.55 1.59 1.42 

 

ประธาน กลาววางบการเงินประจําป 2550 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนไปน้ัน ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และ คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณาแลว และ

กอนท่ีจะพิจารณาลงมติ ประธาน แจงวา มีผูถอืหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 1 ทาน จํานวน 585,000 หุน ดังน้ัน มีจํานวนผู

ถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะรวม 29 คน นับเปนจํานวนหุนได 131,694,200 หุน หรือคิดเปนรอยละ 

79.81 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท  ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนไดซักถาม ปรากฏวาไมมี

คําถามใด ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมรับรองงบการเงินดังกลาว โดยขอใหผูถอืหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสยีงได

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แตปรากฏวาไมมีผูใดไมเห็นดวยหรืองดออเสียง ประธานฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองงบการเงินประจําป 2550 งวดสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2550 ซึง่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารองและอนุมัติจายเงินปนผล

สําหรับผลการดาํเนินงานประจําป 2550

 ประธาน เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป  
2550 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

เงินสํารองตามกฎหมาย  3,724,000.- บาท 
เงินปนผล :  

รายละเอียดการจายเงินปนผล ผลการดําเนินงานป 2550 
(ปที่เสนอ) 

ผลการดําเนินงานป 2549 
(ปที่ผานมา) 

1. กําไรสุทธิ 37,140,000.35 25,153,515.33 
2. จํานวนหุน 
 2.1 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาล  

165,000,000 165,000,000 

 2.2  จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป 165,000,000 165,000,000 
3. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) 0.11 0.11 

 3.1 เงินปนผลระหวางกาล (บาท:หุน) - 0.09 
 3.2 เงินปนผลประจําป (บาท: หุน) 0.11 0.02 
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน (บาท) 18,150,000 18,150,000 
5. สัดสวนการจายเงินปนผล ตอ กําไรสุทธิ 48.87% 72.16% 

 
ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวของบริษัท ซึ่งกําหนดใหบริษัท

จายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ทั้งน้ี บริษัทจะทําการปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงิน

ปนผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2551เวลา 12.00 น. และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2551 

ประธาน ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจายเงินปนผลประจําป 2550 ปรากฏ ไมมีผูถือหุน 
ซักถามคําถามใด กอนท่ีจะพิจารณาลงมติ ประธานแจงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 1 ทาน จํานวน 100 หุน 

ดังน้ัน มีจํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะรวม 30 คน นับเปนจํานวนหุนได 131,694,300 หุน 

หรือคิดเปนรอยละ 79.81 ของจาํนวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทัง้หมดของบริษัท 
ประธาน เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลและการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเปนสํารองตาม

กฎหมาย โดยขอใหผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงไดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แตปรากฏวาไมมีผูใดไมเห็น

ดวยหรืองดออเสียง ประธาน จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลและจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเปนสํารองตาม

กฎหมาย สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 ตามที่ประธานไดเสนอมา 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนได ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือ เสนอแนะ เรื่องตางๆ ปรากฎ 

ไมมีผูถือหุนใดซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ประธาน จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนและกลาวปดประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 10.30 น. 
 
 
              
           

                    
 (นายทวี บุตรสนุทร) 

          ประธานกรรมการ 
         ประธานในที่ประชุม 
 
 

 
(นางสาวจนัทรจริา จุลธีระ) 
 เลขานุการคณะกรรมการ 
    ผูบันทึกการประชุม 
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