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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ประชุ มเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุ ม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอย
วิภาวดีรังสิ ต 19 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย์ เสรี วิว ั ฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน) เป็ นประธานที่ประชุม
นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรี พลี ได้กล่าวต้อนรับและแนะนากรรมการบริ ษทั ตัวแทนผูส้ อบบัญชี และที่
ปรึ กษากฎหมาย ต่อที่ประชุมดังนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ
3. นายชัชพล ประสพโชค
4. นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส
5. นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
6. นายปริ ทรรศน์ พันธุ บรรยงก์
7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี
1. นายกิตติวฒั น์ เหล่าภัทรเกษม

บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ทีป่ รึกษากฎหมาย
1. นายสมยศ สุ ธีรพรชัย

บจก. วายูแอนด์พาร์ทเนอร์ส

จากนั้น นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรี พลี ได้เชิ ญที่ปรึ กษากฎหมายเป็ นผูช้ ้ ี แจงระเบียบและข้อกาหนดการประชุ มที่
ปรึ กษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดดังนี้
1. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุ น้
2. การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิ กิจการใดๆ ในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่ นในข้อบังคับนี้
หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้
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3. ในการลงคะแนนเสี ยง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาลงมติ ในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผถู ้ ื อหุ ้น
ท่านใดออกเสี ยงไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง หากมี ขอให้ยกมือขึ้นและส่ งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บ
บัต รคะแนนเพื่ อ นับ คะแนนเสี ย งที่ ใ ช้เป็ นมติ ที่ ป ระชุ ม และจะถื อ ว่า ผูถ้ ื อ หุ ้ นที่ ไ ม่ ไ ด้ย กมื อ หรื อไม่ ส่ ง บัต ร
ลงคะแนน รวมทั้ง กรณี บ ตั รเสี ย ให้ถือว่าเป็ นการเทคะแนนเสี ยงที่ เห็ นด้วยทั้ง หมดตามที่ เสนอ ทั้งนี้ ในบัตร
ลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะกากับด้วย
4. กรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นได้มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมาประชุ มแทนและผูถ้ ื อหุ ้นนั้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละ
วาระในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสี ยงลงคะแนนในหนังสื อมอบฉันทะนั้นเป็ นคะแนนเสี ยงที่ใช้
นับเป็ นมติที่ประชุม
5. กรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นได้มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะมาประชุ มแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนน
เสี ยงไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนผูม้ อบฉั นทะได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้วธิ ี เดียวกับผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุ มสายเกินกว่าเวลาที่กาหนด ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
สามารถลงทะเบียนและเข้าร่ วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ในกรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจาเป็ นต้องออกจากที่ประชุ มก่อนที่การประชุ มจะแล้วเสร็ จ ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสี ยงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
8. สาหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม
และออกเสี ยงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็ นเรื่ องรายงานให้ที่ประชุ มทราบไม่ตอ้ งลงมติ วาระที่ 4 และ 6 ต้อง
ผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน และวาระที่ 9 ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม ส่ วนวาระที่ 11 แล้วแต่กรณี วา่ ผูถ้ ือหุ น้ จะเสนอเรื่ องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผถู้ ือหุน้ จะขอให้ที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นจะต้องมี
หุ น้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อเท่ากับ 184.74 ล้านหุน้
หลังจากนั้น นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรี พลี ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดู แล
กิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านนาส่ งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการ
ประชุ มให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อจัดเก็บไว้เป็ นเอกสารประกอบการประชุ มต่อไป จากนั้นได้เรี ยนเชิ ญ นาย
ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานได้ก ล่ า วต้อ นรั บ ผูถ้ ื อ หุ ้ น และผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเข้า สู่ ก ารประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจ าปี 2558 โดยได้
มอบหมายให้นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ นผูด้ าเนินการประชุมต่อไป
ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สาหรับการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายให้บริ ษทั Quid Lab จากัด
เป็ นผูด้ าเนินการนับคะแนน โดยขออาสาสมัคร 1 ท่านในการนับคะแนนเสี ยง ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะรับ
เป็ นอาสาสมัคร ที่ปรึ กษากฎหมายจึงเข้าร่ วมในการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมครั้งนี้
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th
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สาหรับการประชุมครั้งนี้ มีผถู้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมด้วยตนเองจานวน 69 ราย จานวนหุ ้นรวม 395,417,308 หุ ้น และผูร้ ับ
มอบฉันทะซึ่ งได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นจานวน 49 ราย จานวนหุ ้นรวม 21,080,383 หุ ้น รวมผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
ทั้งหมดเป็ นจานวน 118 ราย รวมจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 416,497,691 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 75.15 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด 554,222,076 หุ ้น ซึ่ งครบเป็ นองค์ประชุ มตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริ ษทั ที่กาหนดองค์
ประชุ มในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นประกอบด้วยผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมดและต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไ ม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด
จากนั้น ที่ ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงเพิ่ม เติ ม ให้ที่ประชุ มทราบว่า ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ จะดาเนิ นการประชุ มตาม
ระเบีย บวาระที่ 1 - 11 ตามที่ ระบุ ไ ว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม ที่ ส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นล่ วงหน้า แล้ว ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นมี ข ้อ
ซักถาม ขอให้ผถู ้ ื อหุ ้นถามเฉพาะเรื่ องที่ เกี่ ยวกับวาระนั้นๆ สาหรับประเด็นอื่นๆให้ผูถ้ ื อหุ ้นถามใน “วาระอื่นๆ”
ในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสี ยเวลาแก่ผถู ้ ือหุ น้ ท่านอื่น และในกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นสอบถามรายละเอียดใน
เรื่ องใด ผูท้ าหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องนั้นๆ เป็ นผูต้ อบ
คาถามแทน และขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นาส่ งไมโครโฟนให้ผถู ้ ือหุ ้น
โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อใช้ในการจดบันทึกการประชุมในครั้งนี้ดว้ ย
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายจึงเริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุ มที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นตามหนังสื อเชิ ญ
ประชุม เป็ นลาดับ
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558
ที่ปรึ กษากฎหมายแถลงต่อที่ ประชุ มว่า บริ ษทั ได้จดั ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2558 ซึ่ งได้มีการจัดทารายงานการประชุมและได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาหนด และ
ได้เผยแพร่ รายงานการประชุ มทางเว็บไซด์ของบริ ษทั (www.uac.co.th) แล้ว ซึ่ งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
รายงานการประชุ มได้มีการบันทึ กรายงานไว้อย่างถู ก ต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามและ
ให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ รับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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มติที่ประชุ ม รั บรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
416,497,911
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (119 ราย)*
416,497,911
* มีผถู้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 118 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2557
ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั
สาหรับปี 2557
นายชัชพล ประสพโชค ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมธุ รกิจปี
งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)
2556
รายได้รวม
990.15
กาไรขั้นต้น
173.44
EBITDA
158.28
ค่าเสื่ อมราคา (เครื่ องจักรและอุปกรณ์)
4.16
EBIT
71.10
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
77.75
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
130.86
สาหรับอัตราส่ วนทางการเงินของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา มีดงั นี้
อัตราส่ วนทางการเงิน
Gross Profit Margin (%)
Net Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
D/E

2557 สรุ ปได้ดงั นี้
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
2557
1,011.58
เพิ่มขื้น
116.56
(ลดลง)
128.13
(ลดลง)
46.92
เพิ่มขื้น
11.69
(ลดลง)
62.13
(ลดลง)
(ลดลง)
51.04

2556
17.74%
13.25%
9.86%
16.29%
0.69

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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2557
11.74%
5.05%
2.99%
5.27%
0.84

การเปลีย่ นแปลง(%)

2.16
32.80
19.05
1,027.88
83.56
20.09
60.99
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ในปี 2557 มีเหตุการณ์ที่สาคัญของบริ ษทั โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. บริ ษทั ได้มีการเปลี่ ยนชื่ อบริ ษทั จากเดิ ม บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
เป็ น บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 และได้นาเสนอโครงสร้างของบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดของบริ ษทั รวมถึงโครงสร้างในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั
2. การเปิ ดดาเนิ นการในเชิงพาณิ ชย์ของโรงงาน PPP ที่จงั หวัดสุ โขทัย เมื่อเดือนมกราคม 2557 และเริ่ มขาย LPG
และ NGL ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 สาหรับ CNG เริ่ มขายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2557
3. การเปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิ ชย์สาหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV
Rooftop) จานวน 2 โครงการที่ติดตั้งอยูบ่ นหลังคาของบริ ษทั บางกอก เดคคอน จากัด (มหาชน) และอยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้างอีกจานวน 2 โครงการ ที่บริ ษทั สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั วงศ์บณ
ั ฑิต จากัด ซึ่ งคาด
ว่าจะแล้วเสร็ จภายในเดือนมิถุนายน 2558
4. โครงการก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า ที่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ อยูร่ ะหว่างทาการทดสอบระบบ ซึ่ ง
คาดว่าจะเริ่ ม COD ได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2558 และโครงการที่อาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จานวน 2
โครงการนั้นอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จและเริ่ ม COD ได้ภายในปี 2558
5. บริ ษทั ได้ดาเนิ นการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่ อง เช่น การเข้าร่ วมกิ จกรรมวันเด็กกับ
ชุ มชนหรื อโรงเรี ย นในพื้ นที่ ใ กล้เคี ย งกับโรงงานที่ จงั หวัดสุ โขทัย โครงการเกษตรอิ นทรี ยร์ ุ่ นเยาว์ที่ จงั หวัด
เชี ยงใหม่ เป็ นต้น รวมถึงกิ จกรรมสาหรับพนักงาน กิจกรรมด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัย กิ จกรรมด้าน
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนและสาธารณประโยชน์ เช่น การซ่ อมแซมถนนสาธารณะ และ การร่ วมงานประเพณี ทาง
ศาสนา
6. บริ ษทั ได้รับรางวัลสาคัญ ได้แก่ รางวัลบริ ษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ยอดเยี่ยม จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ได้สรุ ปผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่ งเกิ ดขึ้นในรอบปี 2557 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจาปี ตามที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 นอกจากนี้
ยังได้เผยแพร่ รายงานประจาปี ทางเว็บไซด์ของบริ ษทั (www.uac.co.th) ด้วย และเนื่ องจากไม่มีผถู้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีขอ้ ซักถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ ยวข้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2557 นายชัชพลฯ
จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าว
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่ กี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2557
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
นายชัชพล ประสพโชคได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั คือ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญ
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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รัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และผ่าน
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงิ นที่ บริ ษทั ได้นาส่ งให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น
พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม โดยฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2557 สรุ ปได้ ดังนี้
รายการ
2557
2556
สิ นทรัพย์รวม (ล้านบาท)
1,780.05
1,634.58
หนี้สินรวม (ล้านบาท)
810.30
667.80
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (ล้านบาท)
969.75
966.78
รายได้รวม (ล้านบาท)
1,011.58
990.15
กาไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
51.04
130.86
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว (หุน้ )
554,222,076
554,191,159
กาไรต่อหุ น้ (บาท)
0.10
0.24
ประธาน ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผถู ้ ือหุ น้ สอบถามสรุ ปได้ดงั นี้
นายเกียรติศกั ดิ์ แสวงการ ได้ต้ งั ข้อสังเกตและได้สอบถาม ดังนี้
1. จากเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นกับโครงการผลิตก๊าซชี วภาพจากหญ้าเนเปี ยร์ ที่อาเภอศรี ไศล จังหวัดศรี สะเกษ ซึ่ งอาจทาให้
เกษตรกรในพื้นที่ที่บริ ษทั จะก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่ให้ความร่ วมมือ
2. วัตถุดิบที่จะใช้ในโครงการ Wood Pellets คืออะไร และเหตุผลที่ต้ งั โครงการที่จงั หวัดขอนแก่น
ประธานได้มอบหมายให้นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ช้ ีแจง ดังนี้
1. บริ ษทั ได้รับการร้องขอจากเกษตรกรในพื้นที่ให้เข้าร่ วมโครงการของกระทรวงพลังงาน โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก
กระทรวงพลังงานในขณะนั้นให้สร้างโรงไฟฟ้ าจาก Biogas ที่ผลิตจากหญ้าเนเปี ยร์ เพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรจาก
เดิ มที่ ได้ทาไว้อยู่แล้ว แต่เนื่ องจากหลังการปฏิ วตั ิ รัฐบาลชุ ดใหม่ได้ยกเลิ กโครงการดังกล่าว บริ ษทั จึงไม่สามารถ
ดาเนิ นการในโครงการดังกล่าวต่อไปได้ ซึ่ งบริ ษทั ได้ช้ ี แจงข้อเท็จจริ งผ่านสื่ อต่างๆ แล้ว และกระทรวงพลังงานก็ได้
ให้ขอ้ มูลกับสื่ ออีกทางหนึ่งด้วย
2. วัตถุดิบที่ใช้ในการโครงการ Wood Pellets ของบริ ษทั คือ กากของหญ้าเนเปี ยร์ ซ่ ึ งได้มาจากโรงงานก๊าซชี วภาพซึ่ ง
ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดขอนแก่น
เนื่องจากผูถ้ ือหุ น้ ไม่มีขอ้ ซักถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึ กษากฎหมายนจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิ
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
416,532,160
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (127ราย)*
416,532,160
* มีผถู้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย จากเดิม 119 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน
ที่ปรึ กษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UACW1 จ านวน 79,260 หุ ้ น จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 331,748,331 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน
331,708,701 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 663,417,402 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไข
เพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทะเบียนเป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 331,708,701 บาท (สามร้อยสามสิ บเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็ น 663,417,402 หุน้ (หกร้อยหกสิ บสามล้านสี่ แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ ร้อยสองหุ ้น)
มูลค่าหุ น้ ละ
0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
663,417,402 หุน้ (หกร้อยหกสิ บสามล้านสี่ แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ ร้อยสองหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใดประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงมติอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
มติที่ประชุ ม อนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 331,748,331 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จานวน 331,708,701 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 663,417,402 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50
บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนทะเบียน โดยมีมติ
เป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th
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มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
416,533,460
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (132 ราย)*
416,533,460
* มีผถู้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิม่ อีก 5 ราย จากเดิม 127 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2557
ที่ปรึ กษากฎหมายชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่าบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ
หลังหักภาษีเงินได้และสารองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตรา 0.06945 บาทต่อ
หุน้ เป็ นเงิน 38,490,723.18 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 49.75 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสารองตามกฎหมาย
โดยแบ่งจ่าย ดังนี้
- หุ น้ ปั นผล ในอัตรา 8 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุ น้ ปั นผล คิดเป็ นเงิน 0.06250 บาท/หุน้
- เงินปันผล ในอัตรา 0.00695 บาท/หุน้
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นเดิ มหลังการจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้วให้จ่ายปั นผลเป็ นเงิ นสดแทนการจ่าย
เป็ นหุน้ ปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.06250 บาท โดยมีกาหนดการจ่ายปั นผล ดังนี้
วันบันทึกรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
วันที่รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
วันที่จ่ายเงินปั นผล

3 เมษายน 2558
7 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอให้มีการตั้งสารองตามกฎหมายเพิ่มอีกจานวน 4,072,243.21 บาท รวม
เงินสารองตามกฎหมายทั้งสิ้ นจานวน 24,559,371.74 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.40 ของทุนจดทะเบียนก่อนการจ่ายหุ ้น
ปั นผล โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
รายได้รวม
1,091,222,041.80
924,836,867.32
กาไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
81,444,864.27
62,407,949.40
กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย
77,372,621.06
59,287,551.93
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
131,994,977.38
143,296,288.48
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
554,222,076
554,191,159
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปั นผลต่อหุ น้
เงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น
สัดส่ วนการจ่ายเงิ นปั นผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ หลังหัก
ภาษีและสารองตามกฎหมาย (ร้อยละ)

2557
0.06945
38,490,723.18
49.75

2556
0.16
88,673,932.16
149.56

ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 ที่ใช้สิทธิ ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จะไม่ได้รับสิ ทธิ รับหุ น้ ปั นผลดังกล่าว
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุ มลงมติอนุ มตั ิการจัดสรรเงิ นกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2557 โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ป ระชุ ม อนุ มั ติ การจ่ ายเงิ นปั นผล ในอัตราหุ้ นละ 0.06945 บาท และการตั้งส ารองตามกฎหมายสาหรั บผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2557 จานวน 4,072,243.21 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
416,544,576
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (134 ราย)*
416,544,576
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิม่ อีก 2 ราย จากเดิม 132 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทแบบกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
และการปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ีแจงว่า สื บเนื่ องจากวาระที่ 5 ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญให้กบั ผู ้
ถื อหุ ้นนั้น บริ ษทั จะต้องจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการจ่ายหุ ้นปั นผลและรองรั บการปรั บสิ ทธิ ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ UAC-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 ตามเงื่อนไขข้อกาหนด
สิ ทธิ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 331,708,701 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 373,173,701 บาท แบ่งออกเป็ น
746,347,402 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวนไม่เกิน 82,930,000 หุ ้น มูลค่า
หุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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- เพิ่มทุนโดยการออกหุ น้ สามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผล จานวนไม่เกิน 69,280,000 หุ น้
- เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 จานวนไม่เกิน 13,650,000 หุ น้
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียน เป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 373,173,701 บาท (สามร้อยเจ็ดสิ บสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็ น 746,347,402 หุ น้ (เจ็ดร้อยสี่ สิบหกล้านสามแสนสี่ หมื่นเจ็ดพันสี่ ร้อยสองหุ น้ )
มูลค่าหุ น้ ละ
0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ 746,347,402 หุน้ (เจ็ดร้อยสี่ สิบหกล้านสามแสนสี่ หมื่นเจ็ดพันสี่ ร้อยสองหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิ ดเห็ นเพิ่ม เติ ม อื่ นใด จึ ง เสนอให้ที่ ประชุ มลงมติอนุ มตั ิ ก ารเพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั และแก้ไ ข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
มติที่ประชุ ม อนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบียนจากเดิม 331,708,701 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนจานวน 373,173,701 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวนไม่ เกิน 82,930,000 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยมีมติเป็ นเอกฉั นท์ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้ นที่มาประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
416,719,169
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (137 ราย)*
416,719,169
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 134 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ เพือ่ รองรับการจ่ ายหุ้นปั นผลและ
การปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงให้ที่ประชุ มทราบว่า คณะกรรมการมีมติเห็ นชอบให้เสนอที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 82,930,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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P a g e | 11

7.1 จัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ น จานวนไม่เกิ น 69,280,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มเพื่อ
รองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ น้ สามัญ
7.2 จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 13,650,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ ข ้อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม อื่ น ใด จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ลงมติ อ นุ ม ัติ ก ารจัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น แบบก าหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผลและการปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่ เกิน 82,930,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผลและรองรั บการปรั บสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน
เสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
416,719,433
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (138 ราย)*
416,719,433
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 137 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดว่า
ในการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน
หนึ่งในสาม (1/3) ซึ่ งในปี นี้กรรมการซึ่ งต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ ประกอบด้วย
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ
กรรมการ
2. นายชัชพล ประสพโชค
กรรมการ
3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือ
หุ ้นพิจารณาอนุ ม ตั ิ แต่ งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่ านซึ่ ง ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับ เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั อี กวาระหนึ่ ง เนื่ องด้วยบุ ค คลดังกล่ าวเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ อันจะ
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th
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ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่ อ
ปรากฏรายละเอียดในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ได้นาส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาล่วงหน้าแล้ว
ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งเพิ่มเติ มว่า สาหรับการลงมติในวาระนี้ จะพิจารณาอนุ มตั ิเลื อกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
และขอให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และนาส่ งให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เมื่อจบ
การประชุ ม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสในการนับคะแนนตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ปรึ กษากฎหมายได้
เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็ นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นมีขอ้
ซักถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใดประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่ มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลาดับ ดังนี้
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ
มติที่ประชุ ม อนุ มัติเลือกตั้ง นายกิตติ ชี วะเกตุ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็ น
เอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
416,719,559
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (142 ราย)*
416,719,559
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย จากเดิม 138 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

2. นายชัชพล ประสพโชค
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติเลือกตั้ง นายชั ชพล ประสพโชค กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติ
เป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
416,719,859
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (143 ราย)*
416,719,859
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 142 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

3. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร. เอกชั ย นิตยาเกษตรวัฒน์ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
416,719,940
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (144 ราย)*
416,719,940
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิม่ อีก 1 ราย จากเดิม 143 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2558
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริ ษทั
กาหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบจากข้อมูล
อ้างอิงจากอุ ตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน การขยายตัวทางธุ รกิ จและการเติ บโตทางผลกาไรของบริ ษทั และความ
รับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ มี มากขึ้ น โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็ นสมควรเสนอตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั สาหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่ าตอบแทนรายเดือน
2558
2557
หน่ วย
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
กรรมการบริ หาร
5,000
5,000
ต่อคน/เดือน
ค่ าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น
ไม่ เกิน 2.0 ล้านบาท ไม่ เกิน 1.8 ล้านบาท
ต่ อปี
(2) โบนัสสาหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารประจาปี 2558 : เป็ นไปตามหลักการที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2557 จนกว่า ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นจะมี ม ติ เปลี่ ยนแปลงเป็ นอย่างอื่ น ซึ่ ง กาหนดโบนัสจ่ า ย
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 เป็ นต้นไป
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ประกันสุ ขภาพ ประกันชีวติ และ ประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 20,000 บาท
ต่อคนต่อปี
ประธานได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนรายเดือนรวมสาหรับปี 2558 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 นั้น สารองไว้เพื่อกรณี หากมี
การแต่งตั้งกรรมการเพิม่ เติมอันอาจเกิดจากการเข้าซื้ อกิจการในบริ ษทั อื่น
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2558 โดย
จะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจาปี 2558 เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ นไม่ เกิน 2,000,000
บาท กาหนดโบนัสสาหรั บกรรมการที่ไม่ ใช่ ผ้ ูบริ หารไม่ เกินร้ อยละ 1.5 ของกาไรสุ ทธิของงบการเงินรวม ตามหลักการที่
ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 และอนุมัติวงเงินเบีย้ ประกันของกรรมการไม่ เกิน 20,000 บาทต่ อ
คนต่ อปี โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ ม ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
416,725,477
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (154 ราย)*
416,725,477
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย จากเดิม 144 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2558
ที่ปรึ กษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบ
บัญชีแห่ง บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และของบริ ษทั ย่อย สาหรับ
รอบปี บัญชี 2558 ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ตามรายชื่อ ดังนี้
1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั นับเป็ นรอบบัญชีที่ 1)
2. นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
3. นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูร้ ับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
แห่ง บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และของบริ ษทั ย่อย สาหรับรอบ
ปี บัญชี 2558 ซึ่ งมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบจานวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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รายละเอียดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี

2558

2557

ค่าสอบบัญชีบริ ษทั

1,320,000

920,000

ค่าสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย

1,080,000

250,000

รวมค่ าตอบแทนทั้งสิ้น

2,400,000

1,170,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ เช่น ค่าบริ การตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ
ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่ งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่ อสาร และอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ตามที่
เสนอข้างต้น และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 2,400,000 บาท
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะได้
สอบถาม สรุ ปได้ดงั นี้
นายบุญสรรค์ สิ นพรชัย ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับ
1. สาเหตที่อตั ราส่ วนค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
2. ค่าบริ การอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริ งในปี 2557
ประธานได้มอบหมายให้นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุ ม
นายเอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติ มว่า เนื่ องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
แผนการขยายธุ รกิ จโดยมี โครงการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทาให้การตรวจสอบบัญชี มีรายละเอียดและเนื้ อหาที่ จะต้อง
ตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นจากเดิ มและใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ประกอบกับบริ ษทั ได้เริ่ มดาเนิ นการ
ในโครงการที่ได้มีการลงทุนแล้ว เช่น CBG และ PPP ซึ่ งจะต้องมีการประเมินมูลค่าโครงการดังกล่าวด้วย ส่ งผลให้
การกาหนดค่าสอบบัญชีในปี 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผา่ นการต่อรองราคาแล้ว
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ช้ ีแจงเกี่ยวกับค่าบริ การอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใน
ปี 2557 คิดเป็ นเงินจานวน 200,000 บาท
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามและ
ให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี ประจาปี 2558 โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2558 จานวนไม่ เกิน 2,400,000
บาท ตามทีเ่ สนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th

P a g e | 16

มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (154 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
416,699,025
26,452
416,725,477

คิดเป็ นร้อยละ
99.9937
0.0063
100.00

วาระที่ 11 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า หากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่ องอื่นใดนอกจากที่
กาหนดไว้หนังสื อเชิ ญประชุ มนั้น จะต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมดหรื อเท่ากับ 184.74 ล้านหุน้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุ มได้สอบถาม
และให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ น้ ได้สอบถามสรุ ปได้ ดังนี้
นางสาวปิ ยะรัตน์ ขุนจิต ผูร้ ั บ มอบอานาจจากสมาคมส่ ง เสริ มผูล้ งทุ นไทย ได้สอบถามถึ ง ความคื บ หน้า เกี่ ย วกับ
นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ต คอรั ปชั่นของบริ ษทั ทั้งในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เองและการดาเนิ นธุ รกิ จกับ
บุคคลภายนอก
ประธานได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนและประกาศอย่างเป็ นทางการเพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานถือปฏิบตั ิเป็ นแนวทางเดียวกันและถือปฏิบตั ิอย่างเต็มที่
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อให้ความเห็ นเพิ่มเติม เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อให้ความเห็ น
เพิ่มเติม ประธานจึงเปิ ดกล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา)

ลงชื่อ

ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร)

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th

