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กำรประชุมสำมญัประจ ำปีผู้ถือหุ้น 

คร้ังที่ 1/2562

วนัที่ 23 เมษำยน 2562



วำระกำรประชุม

• วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561
• วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรซ่ึงรวมถึงผลกำรด ำเนินงำน

ของบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ
• วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีส้ินสุด 

วนัที่ 31 ธันวำคม 2561
• วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล
• วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดตำมวำระ
• วำะรที่ 6 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
• วำระที่ 7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ปี 2562 และ

ก ำหนดค่ำสอบบัญชี
• วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 29 และ ข้อ 30
• วำระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี



วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญั
ประจ ำปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561

หลกัการและเหตุผล
การประชุมสามญัประจ าปี ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั มีข้ึนเม่ือวนัท่ี 
23 เมษายน 2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั เห็นว่า ไดมี้การบนัทึกรายงาน
การประชุมดงักล่าวไวอ้ย่างถูกตอ้ง และ ครบถว้นแลว้ ดงัมีรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีแนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารับรองต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้สมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/2561 ซ่ึงประชุมไปเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561



วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงรวมถึงผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ

หลกัการและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และ ขอ้บงัคบั
ของบริษทั บริษทัมีหนา้ท่ี จดัท ารายงานประจ าปี ซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทั
ในรอบปีท่ีผ่านมา และ รายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ี กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และ/หรือ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดก้ าหนดไว ้และให้เสนอรายงานประจ าปีดงักล่าว ต่อท่ี
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบเป็นประจ าทุกปี โดยในปี น้ี ทางบริษทัได้
จัดท ารายงานประจ าปีดังกล่าว เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ดังมี
รายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมา 2 ของหนงัสือเชิญประชุม 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทัใน
รอบปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในส่ิงท่ีแนบมา 2 ของหนงัสือเชิญประชุม



วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงรวมถึงผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ



เปรียบเทียบยอดขายและอตัราก าไรขั้นตน้ 

(งบการเงินรวม)
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เปรียบเทียบยอดขายและอตัราก าไรขั้นตน้ 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
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วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทัส ำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวำคม 2561

หลกัการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั และ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการท างบ
การเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการ
ประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติัโดยจะตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ
งบการเงินดงักล่าวใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าวมี
รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีแนบมา 2 ของหนงัสือเชิญประชุม



รายงานเปรียบเทียบผลการด าเนินงานปี 2561 กบั 2560

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2561 ปี 2560 เพิม่ขึน้ /ลดลง 

รวม (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)               %

รำยได้จำกกำรขำย 3,204.10 3,038.73 165.37 5.44%

รำยได้รวม 3,219.98 3,059.59 160.39 5.24%

ก ำไรขั้นต้น 393.10 499.20 (106.10) (21.25%)

ก ำไรสุทธิ 36.77 125.73 (88.96) (70.75%)

งบกระแสเงนิสด ปี 2561 ปี 2560
รวม (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

เงนิสดฯ ต้นงวด 548.33 571.99
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 14.73 19.14
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (27.44) (93.79)

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไป) กจิกรรมจัดหำเงิน 36.11 50.98

เงนิสดฯ ปลำยงวด 571.73 548.32



งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2561 ปี 2560 เพิม่ขึน้ /ลดลง 

เฉพำะกจิกำร (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)               %

รำยได้จำกกำรขำย 2,473.11 2,326.91 146.20 6.28%

รำยได้รวม 2,525.48 2,396.89 128.59 5.36%

ก ำไรขั้นต้น 196.96 303.18 (106.22) (35.04%)

ก ำไรสุทธิ 20.37 117.99 (97.62) (82.74%)

รำยงำนเปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 กบั 2560 (ต่อ)

งบกระแสเงนิสด
เฉพำะกจิกำร

ปี 2561
(ล้ำนบำท)

ปี 2560
(ล้ำนบำท)

เงนิสดฯ ต้นงวด 231.17 262.59

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด ำเนินงำน (100.21) (36.35)

เงนิสดสุทธิใช้ไปกจิกรรมลงทุน (31.63) (35.12)

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไป) กจิกรรมจัดหำเงนิ 48.75 40.06

เงนิสดฯ ปลำยงวด 148.08 231.18



รำยงำนเปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 กบั 2560 (ต่อ)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ปี 2561 ปี 2560 เพิม่ขึน้ /ลดลง 
รวม (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)             %

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 571.73 548.33 23.40 4.27%

รวมสินทรัพย์ 2,329.92 2,189.51 140.41 6.41%

เงนิกู้ยืมสถำบันกำรเงนิ 592.07 482.84 109.23 22.62%

รวมหนีสิ้น 1,035.14 893.23 141.91 15.89%

หุ้นสำมญัทีอ่อกและช ำระแล้ว 309.07 206.06 - -

ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 87.74 87.74 - -

ก ำไรสะสม-ส ำรองตำมกฎหมำย 21.74 20.63 - -

ก ำไรสะสม-ยงัไม่ได้จัดสรร 536.29 665.63 (129.34) (19.43%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,294.79 1,296.28 (1.49) (0.11%)
ROA 3.55% 7.90%
ROE 8.00% 13.34%



รายงานเปรียบเทียบผลการด าเนินงานปี 2561 กบั 2560 

(ต่อ)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ปี 2561 ปี 2560 เพิม่ขึน้ /ลดลง 

เฉพำะกจิกำร (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)               %

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 148.08 231.17 (83.08) (35.94%)

รวมสินทรัพย์ 1,450.98 1,378.63 72.35 5.25%

เงนิกู้ยืมสถำบันกำรเงนิ 408.82 297.56 111.26 37.39%

รวมหนีสิ้น 757.06 643.09 113.97 17.72%

หุ้นสำมญัทีอ่อกและช ำระแล้ว 309.07 206.06 - -

ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 87.74 87.74 - -

ก ำไรสะสม-ส ำรองตำมกฎหมำย 21.74 20.63 - -

ก ำไรสะสม-ยงัไม่ได้จัดสรร 275.37 421.12 (145.75) (34.61%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 693.92 735.54 (41.62) (5.66%)

ROA 1.40% 8.56%
ROE 2.94% 16.04%



วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล

หลกัการและเหตุผล
บริษทัมีนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และ เงินส ารองอ่ืนๆ (ถา้มี) ใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยใน
ปีน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินสดปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานของบริษทังวดประจ าปี 2560 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2561) ในอตัราหุน้
ละ 0.010 บาท คิดเป็นจ านวนเงินปันผลท่ีจะจ่ายทั้งส้ินไม่เกิน 12,362,808 บาท หรือ คิด
เป็นร้อยละ 60.70 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ของบริษทั โดยบริษทัจะก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 (Record Date) โดยมี
ก าหนดการจ่ายเงินปันผลภายในไม่เกินวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ทั้ งน้ี วนัท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะข้ึนเคร่ีองหมาย “XD” คือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562



วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล (ต่อ)

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงินปันผล ผลกำรด ำเนินงำน
ปี 2560

(ปีที่ผ่ำนมำ)

ผลกำรด ำเนินงำน
ปี 2561

(ปีที่เสนอ)
ก ำไรสุทธิ (บำท) 117,986,687 20,368,414
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.095 0.016

จ ำนวนหุ้นทีจ่่ำยเงนิปันผล (หุ้น) 1,236,275,239 1,236,280,739

เงนิปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท:หุ้น) 0.040 0.010

จ ำนวนเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน 49,451,010 12,362,808

สัดส่วนต่อ ก ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 41.91% 60.70%



วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล(ต่อ)

ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จะ
ขึน้เคร่ีองหมำย 

“XD”

7 พฤษภำคม 2562

Record Date 
(ก ำหนดรำยช่ือผู้ถือ
หุ้นทีม่สิีทธิในกำรรับ

เงินปันผล)

8 พฤษภำคม 2562

จ่ำยเงินปันผล 

22 พฤษภำคม 2562



วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระ 

หลกัการและเหตุผล
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้
กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยใหก้รรมการ
ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง แต่อาจไดรั้บเลือกตั้งให้
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการไดอี้ก โดยในการประชุมสามญัประจ าปี
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 มีกรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งรวม 
4 คน ไดแ้ก่ 



วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระ (ต่อ)

นำยพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนัธ์

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ

นำยวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ

ดร.ธรำพงศ์   วทิิตศำนต์

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ

ดร.เขียน วงศ์สุรีย์

กรรมกำรอสิระ



วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระ (ต่อ)

นำยพูลศักดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์
สัญชำติ : ไทย อำยุ :61 ปี
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ต ำแหน่งหน้ำทีใ่นปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
จ ำนวนหุ้นในบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั(มหำชน) : ไม่มี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ.2561)
กำรศึกษำ : ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : ผา่นการอบรมโครงการ DAP รุ่นท่ี 51 วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2549
ข้อพพิำททำงกฎหมำย : ไม่มี จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร : 14 ปี (2548-ปัจจุบนั)
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2561 : คณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริษทั       4/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100)



วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระ (ต่อ)

นำยพูลศักดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์
ประวตัิกำรท ำงำน :
ปี 2558-ปัจจุบนั ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั

(มหาชน)
ปี 2558-ปัจจุบนั ต าแหน่ง : รองประธานกรรมการและประธานตรวจสอบ บริษทั อนนัดา ดีเวล

ลอปเมน้ทจ์ ากดั(มหาชน)
ปี 2557-2558 ต าแหน่ง : ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อนนัดา ดี

เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน)
ปี 2552-2557 ต าแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)
ปี 2548-ปัจจุบนั ต าแหน่ง : กรรมการตรวจสอบบริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)

ปัจจุบนั ต าแหน่ง : กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั สรรพกิจธุรการ จ ากดั (ธุรกิจท่ีปรึกษา
กฎหมายและส านกังานบญัชี)
ต าแหน่ง : กรรมการ :  บริษทั บี.บราเดอร์ จ ากดั (ท่ีปรึกษากฏหมายเก่ียวกบั
บญัชีภาษีอากร)



วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระ (ต่อ)

นำยวรพจน์ อุชุไพบูลวงศ์
สัญชำติ : ไทย
อำยุ : 59 ปี
ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ต ำแหน่งหน้ำทีใ่นปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
จ ำนวนหุ้นในบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั(มหำชน) : ไม่มี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561)
กำรศึกษำ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ) มหาวทิยาลยัเบอร์มิงแฮม, องักฤษ

ปริญญาโท การตน้ทุน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ปริญญาตรี การบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : ผา่นการอบรมหลกัสูตรพฒันานกับริหารประจ าปี 2556 รุ่นท่ี 9 Executive Development 
Program (EDP) 2013 มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (มูลนิธิ สวค.)
หลกัสูตร Developing Corporate Governance Policy สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย

ข้อพพิำททำงกฎหมำย : ไม่มี



วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระ (ต่อ)

นำยวรพจน์ อุชุไพบูลวงศ์
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2561 : 
คณะกรรมการตรวจสอบ 8/9 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 88.89)
คณะกรรมการบริษทั        4/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100)
จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร : 14 ปี (2548-ปัจจุบนั)
ประวตัิกำรท ำงำน (5 ปี) :
ปี 2548-ปัจจุบนั ต าแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)
ปี 2554 – ปัจจุบนั ต าแหน่ง : กรรมการ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั
ปี 2553-ปัจจุบนั   ต าแหน่ง: กรรมการ บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั
ปี 2553-ปัจจุบนั   ต าแหน่ง: กรรมการ บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั
ปี 2552-ปัจจุบนั   ต าแหน่ง: กรรมการ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั
ปี 2559-ปัจจุบนั  ต าแหน่ง:  กรรมการบริหาร/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั

ปัจจุบนั  ต าแหน่ง:   กรรมการบริหาร/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เซาทอี์สท ์เอเซีย เอนเนอร์จี จ  ากดั



วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระ (ต่อ)

ศำสตรำจำรย์ ดร. ธรำพงษ์ วทิิตศำนต์
สัญชำติ : ไทย อำยุ : 63 ปี
ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ต ำแหน่งหน้ำทีใ่นปัจจุบัน :  กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
จ ำนวนหุ้นในบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั(มหำชน) : ไม่มี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561)
กำรศึกษำ : ปริญญาเอก (เคมีวิศวกรรม) Institute National Poly Technique Toulouse France

ปริญญาโท (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : - ข้อพพิำททำงกฎหมำย : ไม่มี
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2561 : คณะกรรมการตรวจสอบ  9/9 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริษทั        4/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100)
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร : 2 ปี (2560-ปัจจุบนั)
ประวตัิกำรท ำงำน (5 ปี) : ปี 2560 – ปัจจุบนั   ต าแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล 

จ ากดั (มหาชน)
ปี 2558 – 2560  ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ บริษทั ซนัไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จ ากดั(มหาชน)
ปี 2558 – ปัจจุบนั  ต าแหน่ง : ศาสตราจารย ์ระดบั A2 ในสาขาวิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั
ปี 2556-2557 ต าแหน่ง : ผูอ้  านายการสถาบนัวิจยัพลงังาน



วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระ (ต่อ)

ดร.เขยีน วงศ์สุรีย์
สัญชำติ : ไทย อำยุ : 80 ปี
ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
ต ำแหน่งหน้ำทีใ่นปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
จ ำนวนหุ้นในบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั(มหำชน) : ไม่มี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561)
กำรศึกษำ : ปริญญาเอก วศิกรรมไฟฟ้า The University of British Columbia ประเทศแคนาดา
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : ผา่นการอบรมโครงการ DCP รุ่นท่ี 61/2001
ข้อพพิำททำงกฎหมำย : ไม่มี
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2561 : คณะกรรมการบริษทั        4/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100)
จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร : 14 ปี (2548-ปัจจุบนั)
ประวตัิกำรท ำงำน (5 ปี) :
ปี 2548 – ปัจจุบนั   ต าแหน่ง : กรรมการ บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)
ปี 2548 – ปัจจุบนั   ต าแหน่ง : กรรมการ บริษทั บางกอก เดค-คอน จ ากดั (มหาชน)
ปี 2541 – ปี 2544    ต  าแหน่ง : กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาขน)



วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร

หลกัการและเหตผุล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และ ข้อบงัคบัของ
บริษัท ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาและอนมุตัิก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในวงเงินรวม
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 5,000,000 บาทตอ่ปี ซึง่เป็นอตัราเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา



วำระที่ 7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชี ปี2562 และก ำหนดค่ำสอบบัญชี

หลกัการและเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีก าหนดใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี 

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัแต่งตั้ง
- นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9169 และ/หรือ
- นายสุวฒัน์ มณีกนกสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8134 และ/หรือ
- นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9393

แห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 และในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ  จ ากดั เป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนอ่ืนของบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้ทั้งน้ี ส านกังานสอบ
บญัชี และ ผูส้อบบญัชีตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สีย กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/
ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใดและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2562 
เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,080,000.- บาท (หน่ึงลา้นแปดหม่ืนบาท) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีงานนอกเหนือจาก
การสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ่้ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป



วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขข้อบังคบัของ
บริษัท ข้อ 29 และ ข้อ 30

หลกัการและเหตุผล
ตามท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลง มาตรา 100 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงท าให้บริษทัตอ้งมีการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 29 และ ขอ้ 30 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีมีการแกไ้ข  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เดิม
ขอ้ 29 เม่ือใดก็ตามท่ีผูถื้อหุ้นคนหน่ึงคนใดหรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า 
(1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัและระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไวอ้ย่างชดัเจนในหนังสือดงักล่าว 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัข้ึนตามค าขอของผูถื้อหุน้ดงักล่าวภายใน
หน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือดงักล่าวจากผูถื้อหุน้

ขอ้ 30 เม่ือใดก็ตามท่ีผูถื้อหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับคนรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั และระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไวอ้ย่างชัดเจนใน
หนงัสือดงักล่าว คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัข้ึนตามค าขอของผูถื้อ
หุน้ดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือดงักล่าวจากผูถื้อหุน้



วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขข้อบังคบัของ
บริษัท ข้อ 29 และ ข้อ 30 (ต่อ)

แกไ้ขเป็นดงัน้ี 
ขอ้ 29 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) 
วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้

ขอ้ 30 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 29 ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือ ผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 29 ในกรณีเช่นน้ีใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการท่ีเกิดจากการจดัเรียกประชุม 
โดยบริษทัจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกพอสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคหน่ึง คร้ังใด จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 35 ผูถื้อหุน้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การ
ประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทน์เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 29 และ ขอ้ 30 ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ข
ขอ้บงัคบั ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน



วำระที่ 9 

เร่ืองอ่ืนๆ


