
  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย ์เสรีวิว ัฒนา 
ประธานกรรมการบริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) เป็นประธานท่ีประชุม  

 
นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรีพลี ไดก้ล่าวตอ้นรับและแนะน ากรรมการบริษทั ตวัแทนผูส้อบบญัชี และท่ี

ปรึกษากฎหมาย ต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
   
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา  ประธานกรรมการบริษทั 
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายชชัพล ประสพโชค  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  
4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
5. นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   
7. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

 
ตัวแทนผู้สอบบัญชี 

1. นายกิตติวฒัน์ เหล่าภทัรเกษม บจก. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
ทีป่รึกษากฎหมาย 

1. นายสมยศ สุธีรพรชยั  บจก. วายแูอนดพ์าร์ทเนอร์ส 
 

จากนั้น นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรีพลี ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงระเบียบและขอ้ก าหนดการประชุมท่ี
ปรึกษากฎหมายช้ีแจงรายละเอียดดงัน้ี 
1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี 
หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้
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3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้น
ท่านใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าท่ีเก็บ
บตัรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงท่ีใช้เป็นมติท่ีประชุม และจะถือว่าผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน รวมทั้งกรณีบตัรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัร
ลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะก ากบัดว้ย   

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนและผูถื้อหุ้นนั้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ ใหถื้อเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะนั้นเป็นคะแนนเสียงท่ีใช้
นบัเป็นมติท่ีประชุม 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิไดร้ะบุความประสงค์ในการออกคะแนน
เสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ธีิเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมสายเกินกวา่เวลาท่ีก าหนด   ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ
สามารถลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมได ้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านั้น 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้ได ้โดยฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

8. ส าหรับมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระของการประชุมคร้ังน้ี ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในวาระท่ี 2 เป็นเร่ืองรายงานใหท่ี้ประชุมทราบไม่ตอ้งลงมติ วาระท่ี 4 และ 6 ตอ้ง
ผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  และวาระท่ี 9 ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ส่วนวาระท่ี 11 แลว้แต่กรณีวา่ผูถื้อหุน้จะเสนอเร่ืองใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

9. หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นนั้นจะตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 184.74 ลา้นหุน้ 

 

หลงัจากนั้น นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรีพลี ได้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี  เม่ือจบการประชุม ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านน าส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการ
ประชุมให้กบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัเพื่อจดัเก็บไวเ้ป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป  จากนั้นได้เรียนเชิญ นาย
ไพบูลย ์เสรีววิฒันา ประธานกรรมการบริษทัและประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม  
 

ประธานได้กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558  โดยได้
มอบหมายใหน้ายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูด้  าเนินการประชุมต่อไป 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทั Quid Lab จ  ากดั 
เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน โดยขออาสาสมคัร 1 ท่านในการนบัคะแนนเสียง ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะรับ
เป็นอาสาสมคัร  ท่ีปรึกษากฎหมายจึงเขา้ร่วมในการนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 
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ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 69 ราย จ านวนหุ้นรวม 395,417,308 หุ้น และผูรั้บ
มอบฉันทะซ่ึงไดรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นจ านวน 49 ราย จ านวนหุ้นรวม 21,080,383 หุ้น รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมดเป็นจ านวน 118 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 416,497,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.15 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมด 554,222,076 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีก าหนดองค์
ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 
 
จากนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายได้ช้ีแจงเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมคร้ังน้ี จะด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ี  1 - 11 ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีข้อ
ซักถาม ขอให้ผูถื้อหุ้นถามเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระนั้นๆ ส าหรับประเด็นอ่ืนๆให้ผูถื้อหุ้นถามใน “วาระอ่ืนๆ” 
ในช่วงทา้ยของการประชุม ทั้งน้ี เพื่อไม่ใหเ้สียเวลาแก่ผูถื้อหุน้ท่านอ่ืน  และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดใน
เร่ืองใด ผูท้  าหนา้ท่ีประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจา้หน้าท่ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ เป็นผูต้อบ
ค าถามแทน และขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะซกัถามยกมือข้ึน เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะไดน้ าส่งไมโครโฟนให้ผูถื้อหุ้น 
โดยขอใหแ้จง้ช่ือและนามสกุล เพื่อใชใ้นการจดบนัทึกการประชุมในคร้ังน้ีดว้ย 
 
จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายจึงเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นตามหนงัสือเชิญ
ประชุม เป็นล าดบั   

 
วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2558 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 12 
มีนาคม 2558  ซ่ึงไดมี้การจดัท ารายงานการประชุมและไดส่้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และ
ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมทางเวบ็ไซด์ของบริษทั (www.uac.co.th) แลว้ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า 
รายงานการประชุมได้มีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558   

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถามและ
ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการประชุมดงักล่าว  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

http://www.uac.co.th/
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มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558   โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 118 ราย 
 
วาระที ่2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 
 
ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทั
ส าหรับปี 2557 

 
นายชชัพล ประสพโชค ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม  (หน่วย : ลา้นบาท) 2556 2557 เพิม่ขึน้(ลดลง) การเปลีย่นแปลง(%) 

รายไดร้วม 990.15 1,011.58 เพิ่มข้ืน 2.16 
ก าไรขั้นตน้ 173.44 116.56 (ลดลง) 32.80 
EBITDA 158.28 128.13 (ลดลง) 19.05 
ค่าเส่ือมราคา (เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์) 4.16 46.92 เพิ่มข้ืน 1,027.88 
EBIT  71.10 11.69 (ลดลง) 83.56 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 77.75 62.13 (ลดลง) 20.09 
ก าไรเบด็เสร็จรวม  130.86 51.04 (ลดลง) 60.99 

 
ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 

อตัราส่วนทางการเงิน 2556 2557 
Gross Profit Margin (%) 17.74% 11.74% 
Net Profit Margin (%) 13.25% 5.05% 
ROA (%) 9.86% 2.99% 
ROE (%) 16.29% 5.27% 
D/E 0.69 0.84 

 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 416,497,911 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (119 ราย)* 416,497,911 100.00 
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ในปี 2557 มีเหตุการณ์ท่ีส าคญัของบริษทั โดยสรุปไดด้งัน้ี 
1. บริษทัไดมี้การเปล่ียนช่ือบริษทัจากเดิม บริษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) 

เป็น บริษทั ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2557  และไดน้ าเสนอโครงสร้างของบริษทั 
บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมทั้งหมดของบริษทั รวมถึงโครงสร้างในการประกอบธุรกิจของบริษทั 

2. การเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชยข์องโรงงาน PPP ท่ีจงัหวดัสุโขทยั เม่ือเดือนมกราคม 2557 และเร่ิมขาย LPG 
และ NGL ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557  ส าหรับ CNG เร่ิมขายไดใ้นเดือนพฤศจิกายน 2557 

3. การเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชยส์ าหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar PV 
Rooftop) จ  านวน 2 โครงการท่ีติดตั้งอยูบ่นหลงัคาของบริษทั บางกอก เดคคอน จ ากดั (มหาชน) และอยูร่ะหวา่ง
ก่อสร้างอีกจ านวน 2 โครงการ ท่ีบริษทั สหไทย สตีลไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทั วงศบ์ณัฑิต จ ากดั ซ่ึงคาด
วา่จะแลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558 

4. โครงการก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ท่ีอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ อยูร่ะหวา่งท าการทดสอบระบบ ซ่ึง
คาดว่าจะเร่ิม COD ไดภ้ายในไตรมาส 2 ปี 2558 และโครงการท่ีอ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 2 
โครงการนั้นอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จและเร่ิม COD ไดภ้ายในปี 2558 

5. บริษทัไดด้ าเนินการโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมาอยา่งต่อเน่ือง เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัเด็กกบั
ชุมชนหรือโรงเรียนในพื้นท่ีใกล้เคียงกับโรงงานท่ีจงัหวดัสุโขทยั  โครงการเกษตรอินทรียรุ่์นเยาวท่ี์จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นตน้  รวมถึงกิจกรรมส าหรับพนกังาน กิจกรรมดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั กิจกรรมดา้น
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนและสาธารณประโยชน์ เช่น การซ่อมแซมถนนสาธารณะ และ การร่วมงานประเพณีทาง
ศาสนา 

6. บริษทัไดรั้บรางวลัส าคญั ไดแ้ก่ รางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยี่ยม จากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

 
บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2557  รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจ าปี ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558   นอกจากน้ี
ยงัไดเ้ผยแพร่รายงานประจ าปีทางเวบ็ไซด์ของบริษทั (www.uac.co.th) ดว้ย  และเน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีขอ้ซกัถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2557  นายชชัพลฯ 
จึงเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว 
 
มติทีป่ระชุม  รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2557 
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 
นายชชัพล ประสพโชคได้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญ
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รัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินท่ีบริษทัไดน้ าส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2557 สรุปได ้ดงัน้ี 

รายการ 2557 2556 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 1,780.05 1,634.58 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 810.30 667.80 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 969.75 966.78 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,011.58 990.15 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 51.04 130.86 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้) 554,222,076 554,191,159 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.10 0.24 
     

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามสรุปไดด้งัน้ี 
 
นายเกียรติศกัด์ิ แสวงการ ไดต้ั้งขอ้สังเกตและไดส้อบถาม ดงัน้ี 
1. จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญา้เนเปียร์ท่ีอ าเภอศรีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงอาจท าให้

เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีบริษทัจะก่อสร้างโครงการดงักล่าวไม่ใหค้วามร่วมมือ 
2. วตัถุดิบท่ีจะใชใ้นโครงการ Wood Pellets คืออะไร และเหตุผลท่ีตั้งโครงการท่ีจงัหวดัขอนแก่น 
 
ประธานไดม้อบหมายให้นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจง ดงัน้ี 
1. บริษทัไดรั้บการร้องขอจากเกษตรกรในพื้นท่ีให้เขา้ร่วมโครงการของกระทรวงพลงังาน โดยไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก

กระทรวงพลงังานในขณะนั้นให้สร้างโรงไฟฟ้าจาก Biogas ท่ีผลิตจากหญา้เนเปียร์เพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรจาก
เดิมท่ีไดท้  าไวอ้ยู่แลว้ แต่เน่ืองจากหลงัการปฏิวติั รัฐบาลชุดใหม่ได้ยกเลิกโครงการดงักล่าว บริษทัจึงไม่สามารถ
ด าเนินการในโครงการดงักล่าวต่อไปได ้ซ่ึงบริษทัไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริงผ่านส่ือต่างๆ แลว้ และกระทรวงพลงังานก็ได้
ใหข้อ้มูลกบัส่ืออีกทางหน่ึงดว้ย 

2. วตัถุดิบท่ีใช้ในการโครงการ Wood Pellets ของบริษทั คือ กากของหญา้เนเปียร์ซ่ึงไดม้าจากโรงงานก๊าซชีวภาพซ่ึง
ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัขอนแก่น  

 
เน่ืองจากผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  ท่ีปรึกษากฎหมายนจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติั
งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม  อนุมัตงิบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย จากเดิม 119 ราย 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้อง 
 กบัการลดทุนจดทะเบียน 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีเหลือจากการจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-
W1 จ านวน 79,260 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 331,748,331 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 
331,708,701 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 663,417,402 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนทะเบียนเป็นดงัน้ี 
ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน     331,708,701 บาท (สามร้อยสามสิบเอด็ลา้นเจด็แสนแปดพนัเจด็ร้อยหน่ึงบาท) 
           แบ่งออกเป็น      663,417,402 หุน้  (หกร้อยหกสิบสามลา้นส่ีแสนหน่ึงหม่ืนเจด็พนัส่ีร้อยสองหุ้น)               
           มูลค่าหุน้ละ                  0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 
          หุน้สามญั           663,417,402 หุน้ (หกร้อยหกสิบสามลา้นส่ีแสนหน่ึงหม่ืนเจด็พนัส่ีร้อยสองหุน้)   
          หุน้บุริมสิทธิ                     -   หุน้         
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใดประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,748,331 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 331,708,701 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 663,417,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทะเบียน  โดยมีมติ
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 416,532,160 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (127ราย)* 416,532,160 100.00 
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* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ราย จากเดิม 127 ราย 
 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลงัหักภาษีเงินไดแ้ละส ารองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาเสนอใหจ่้ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.06945 บาทต่อ
หุน้ เป็นเงิน 38,490,723.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย 
โดยแบ่งจ่าย ดงัน้ี  

-  หุน้ปันผล ในอตัรา 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นเงิน 0.06250 บาท/หุน้ 
-  เงินปันผล ในอตัรา 0.00695 บาท/หุน้       

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่าย

เป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.06250 บาท  โดยมีก าหนดการจ่ายปันผล ดงัน้ี 

วนับนัทึกรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล  3 เมษายน 2558 
วนัท่ีรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน        7 เมษายน 2558 
วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 30 เมษายน 2558 

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอใหมี้การตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีกจ านวน 4,072,243.21 บาท รวม
เงินส ารองตามกฎหมายทั้งส้ินจ านวน 24,559,371.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.40  ของทุนจดทะเบียนก่อนการจ่ายหุ้น
ปันผล โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 2557 2556 
รายไดร้วม 1,091,222,041.80 924,836,867.32 
ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 81,444,864.27 62,407,949.40 
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 77,372,621.06 59,287,551.93 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 131,994,977.38 143,296,288.48 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 554,222,076 554,191,159 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 416,533,460 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (132 ราย)* 416,533,460 100.00 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 2557 2556 
เงินปันผลต่อหุน้  0.06945 0.16 
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 38,490,723.18 88,673,932.16 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ หลงัหัก
ภาษีและส ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

49.75 149.56 

ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ท่ีใชสิ้ทธิในวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จะไม่ไดรั้บสิทธิรับหุน้ปันผลดงักล่าว 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.06945 บาท และการตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2557 จ านวน 4,072,243.21 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 132 ราย 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

และการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงวา่ สืบเน่ืองจากวาระท่ี 5 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัให้กบัผู ้
ถือหุ้นนั้น บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิ UAC-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ตามเง่ือนไขขอ้ก าหนด
สิทธิ  โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 331,708,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 373,173,701 บาท แบ่งออกเป็น 
746,347,402 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท   โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น มูลค่า
หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 416,544,576 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (134 ราย)* 416,544,576 100.00 
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- เพิ่มทุนโดยการออกหุน้สามญัใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จ านวนไม่เกิน  69,280,000 หุน้ 
- เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1  จ  านวนไม่เกิน  13,650,000 หุน้ 

และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนทะเบียน เป็นดงัน้ี 
ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน 373,173,701 บาท (สามร้อยเจด็สิบสามลา้นหน่ึงแสนเจด็หม่ืนสามพนัเจด็ร้อยหน่ึงบาท)            
            แบ่งออกเป็น   746,347,402 หุน้  (เจด็ร้อยส่ีสิบหกลา้นสามแสนส่ีหม่ืนเจด็พนัส่ีร้อยสองหุน้)               
            มูลค่าหุน้ละ                 0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 
           หุน้สามญั         746,347,402 หุน้  (เจด็ร้อยส่ีสิบหกลา้นสามแสนส่ีหม่ืนเจด็พนัส่ีร้อยสองหุน้)               
           หุน้บุริมสิทธิ                     -       หุน้ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั และแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจากเดิม 331,708,701 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 373,173,701 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท  โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 134 ราย 
 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและ

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 82,930,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 416,719,169 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (137 ราย)* 416,719,169 100.00 
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7.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 69,280,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ให้ผูถื้อหุ้นเดิมเพื่อ
รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 

7.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 13,650,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนด
วตัถุประสงค ์เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลและการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 

 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน จ านวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 137 ราย 
 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดว่า
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3) โดยอตัรา  ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม (1/3)  ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ประกอบดว้ย 

1. นายกิตติ  ชีวะเกตุ กรรมการ 
2. นายชชัพล  ประสพโชค กรรมการ 
3. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งกรรมการทั้ง 3 ท่านซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองด้วยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะ

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 416,719,433 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (138 ราย)* 416,719,433 100.00 
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ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุ้น โดยประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บเสนอช่ือ 
ปรากฏรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัไดน้ าส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้แจง้เพิ่มเติมว่า ส าหรับการลงมติในวาระน้ีจะพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
และขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และน าส่งให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเม่ือจบ
การประชุม  ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยท่ีปรึกษากฎหมายได้
เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมก่อนท่ีจะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้
ซกัถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใดประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมเร่ิมลงมติเลือกตั้งกรรมการตามล าดบั ดงัน้ี 

1. นายกิตติ  ชีวะเกตุ 
มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกตั้ง นายกิตติ  ชีวะเกตุ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดยมีมติเป็น
เอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย จากเดิม 138 ราย 

2. นายชชัพล  ประสพโชค 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติเลอืกตั้ง นายชัชพล  ประสพโชค กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง   โดยมีมติ
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 142 ราย 

3. รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระ
หน่ึง  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 416,719,559 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (142 ราย)* 416,719,559 100.00 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 416,719,859 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (143 ราย)* 416,719,859 100.00 
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   * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 143 ราย 
 
วาระที ่9  พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทั 
ก าหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากขอ้มูล
อา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีมากข้ึน โดยคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัส าหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 2558 2557 หน่วย 
ประธานกรรมการ  25,000 25,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการ 10,000 10,000 ต่อคน/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการบริหาร 5,000 5,000 ต่อคน/เดือน 
ค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งส้ิน ไม่เกนิ 2.0 ล้านบาท ไม่เกนิ 1.8 ล้านบาท ต่อปี 

(2) โบนสัส าหรับกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารประจ าปี 2558 : เป็นไปตามหลกัการท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 จนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ซ่ึงก าหนดโบนัสจ่าย
กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารไม่เกินร้อยละ 1.5 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม  ทั้งน้ีให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 เป็นตน้ไป 

(3) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ : ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวติ และ ประกนัอุบติัเหตุ ในวงเงินเบ้ียประกนัไม่เกิน 20,000 บาท
ต่อคนต่อปี 
 

ประธานไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ ค่าตอบแทนรายเดือนรวมส าหรับปี 2558 ท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2557 นั้น ส ารองไวเ้พื่อกรณีหากมี
การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอนัอาจเกิดจากการเขา้ซ้ือกิจการในบริษทัอ่ืน 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 416,719,940 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (144 ราย)* 416,719,940 100.00 
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ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 โดย
จะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 2558 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,000,000
บาท ก าหนดโบนัสส าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกินร้อยละ 1.5 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ตามหลักการที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 และอนุมัติวงเงินเบีย้ประกันของกรรมการไม่เกิน 20,000 บาทต่อ
คนต่อปี โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม ดังนี ้

   * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย จากเดิม 144 ราย 
 
วาระที ่10  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2558 
ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบ
บญัชีแห่ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและของบริษทัยอ่ย ส าหรับ
รอบปีบญัชี 2558 ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
ตามรายช่ือ ดงัน้ี 
 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั นบัเป็นรอบบญัชีท่ี 1) 

2. นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

3. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูรั้บสอบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

แห่ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและของบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบ
ปีบญัชี 2558 ซ่ึงมีขอ้มูลเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 416,725,477 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (154 ราย)* 416,725,477 100.00 
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บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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รายละเอยีดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 2558 2557 

ค่าสอบบญัชีบริษทั 1,320,000 920,000 

ค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 1,080,000 250,000 

รวมค่าตอบแทนทั้งส้ิน 2,400,000 1,170,000 

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI  ค่าแปลงบการเงินภาษาองักฤษ  
                ค่าพาหนะ  ค่าเอกสารส่ิงพิมพ ์ ค่าติดต่อส่ือสาร และอ่ืนๆ 

คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามท่ี
เสนอขา้งตน้ และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2558  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 2,400,000 บาท 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะได้
สอบถาม สรุปไดด้งัน้ี 

นายบุญสรรค ์สินพรชยั ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเก่ียวกบั 
1.  สาเหตท่ีอตัราส่วนค่าสอบบญัชีเพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 100 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
2.  ค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2557 

ประธานไดม้อบหมายให้นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 
 

นายเอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยมี
แผนการขยายธุรกิจโดยมีโครงการลงทุนเพิ่มมากข้ึน ท าให้การตรวจสอบบญัชีมีรายละเอียดและเน้ือหาท่ีจะตอ้ง
ตรวจสอบเพิ่มมากข้ึนจากเดิมและใชเ้วลาในการตรวจสอบเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั  ประกอบกบับริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินการ
ในโครงการท่ีไดมี้การลงทุนแลว้ เช่น CBG และ PPP ซ่ึงจะตอ้งมีการประเมินมูลค่าโครงการดงักล่าวดว้ย ส่งผลให้
การก าหนดค่าสอบบญัชีในปี 2558 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2557  ทั้งน้ีค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้า่นการต่อรองราคาแลว้  
 

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดช้ี้แจงเก่ียวกบัค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ปี 2557 คิดเป็นเงินจ านวน 200,000 บาท 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถามและ
ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชี ประจ าปี 2558 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติทีป่ระชุม  อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2558 จ านวนไม่เกิน 2,400,000 
บาท ตามทีเ่สนอ  โดยมมีติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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วาระที ่11  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดนอกจากท่ี
ก าหนดไวห้นงัสือเชิญประชุมนั้น จะตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดหรือเท่ากบั 184.74 ลา้นหุน้  

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา  ประธานจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมไดส้อบถาม
และใหค้วามเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามสรุปได ้ดงัน้ี 

 
นางสาวปิยะรัตน์ ขุนจิต ผูรั้บมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ได้สอบถามถึงความคืบหน้าเก่ียวกับ
นโยบายการต่อตา้นการทุจริต คอรัปชั่นของบริษทั ทั้งในการด าเนินธุรกิจของบริษทัเองและการด าเนินธุรกิจกบั
บุคคลภายนอก 
 
ประธานได้ช้ีแจงว่า บริษทัได้มีการก าหนดนโยบายดงักล่าวไวอ้ย่างชัดเจนและประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานถือปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัและถือปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ี 
 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น
เพิ่มเติม ประธานจึงเปิดกล่าวปิดประชุมเวลา 15.15 น. 
      

     ลงช่ือ        ประธานท่ีประชุม 
           (นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา) 
 
 
     ลงช่ือ                                                             ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
      (นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยรู) 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 416,699,025 99.9937 
2.  ไม่เห็นดว้ย 26,452 0.0063 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (154 ราย) 416,725,477 100.00 


