
  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 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/ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและบญัชี  
5. นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   
7. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

 
ตัวแทนผู้สอบบัญชี 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 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 ้

 UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED 
1,  TP & T Tower, 19th Floor, SoiVibhavadirangsit 19,  Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District,  
Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand  Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700   



P a g e  | 2 

 

 

บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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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 เป็นเร่ืองรายงานให้ท่ีประชุมทราบไม่ตอ้งลงมติ  วาระท่ี 4 9 และ 11 
ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  และวาระท่ี 7 ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ส่วนวาระท่ี 12 แล้วแต่กรณีว่าผูถื้อหุ้นจะเสนอเร่ืองใดให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

9. หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นนั้นจะตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 222.54 ลา้นหุน้ 

 

หลงัจากนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เม่ือจบ
การประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านน าส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กบั
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเพื่อจดัเก็บไวเ้ป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป  จากนั้นไดเ้รียนเชิญ นายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา 
ประธานกรรมการบริษทัและประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม  
 

ประธานได้กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559  โดยได้
มอบหมายใหน้ายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูด้  าเนินการประชุมต่อไป 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทั Quid Lab จ  ากดั 
เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน โดยขออาสาสมคัร 1 ท่านในการนบัคะแนนเสียง ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะรับ
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เป็นอาสาสมคัร จึงมอบหมายให ้นายวสันต ์สีหะวงษ ์ผูแ้ทนจากผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงใน
การประชุมคร้ังน้ี 
 
ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 63 ราย จ านวนหุ้นรวม 428,013,806 หุ้น และผูรั้บ
มอบฉันทะซ่ึงไดรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นจ านวน 34 ราย จ านวนหุ้นรวม 75,143,465 หุ้น รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมดเป็นจ านวน 97 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 503,157,271 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.37 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด 667,605,301 หุน้ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีก าหนดองคป์ระชุม
ในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบด้วยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 
จากนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายได้ช้ีแจงเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมคร้ังน้ี จะด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ี  1 - 12 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  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่9 เมษายน 2558 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558  
ซ่ึงไดมี้การจดัท ารายงานการประชุมและได้ส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไดเ้ผยแพร่
รายงานการประชุมทางเวบ็ไซด์ของบริษทั (www.uac.co.th) แลว้ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการ
ประชุมได้มีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถามและ
ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการประชุมดงักล่าว  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

http://www.uac.co.th/
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มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย จากเดิม 97 ราย 
 
วาระที ่2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 
 
ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทั
ส าหรับปี 2558 

 
นายชชัพล ประสพโชค ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม  (หน่วย : ลา้นบาท) 2557 2558 เพิม่ขึน้(ลดลง) การเปลีย่นแปลง(%) 

รายไดร้วม 1,011.58 1,465.17 เพิ่มข้ึน 44.84 
EBITDA 128.13 217.48 เพิ่มข้ึน 69.73 
ค่าเส่ือมราคา (เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์) 46.91 54.55 เพิ่มข้ึน 16.29 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 123.83 197.80 เพิ่มข้ึน 59.75 
ก าไรเบด็เสร็จรวม  51.04 94.00 เพิ่มข้ึน 84.17 

โดยสัดส่วนรายไดใ้นปี 2558 นั้นมาจากธุรกิจ Trading ร้อยละ 82 และธุรกิจการผลิต (Manufacturing) ร้อยละ 18 โดย
เกิดจากธุรกิจดา้นพลงังานและเคมีภณัฑคิ์ดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 และ 15 ตามล าดบั  ส าหรับ EBITDA ของธุรกิจดา้น
พลงังานยงัติดลบอยูท่ี่ร้อยละ 16 ขณะท่ี EBITDA ของธุรกิจ Trading เคมีภณัฑ ์และ ส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั บาง
จากไบโอฟูเอล จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60, 21 และ 35 ตามล าดบั   ส าหรับประมาณการในปี 2559 คาดว่า
สัดส่วนรายไดจ้ากธุรกิจ Trading และธุรกิจการผลิตจะมีการเปล่ียนแปลงเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 : 45 และ EBITDA 
จากธุรกิจการผลิตจะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 70 
 
ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัในปี 2558 เปรียบเทียบกบัปี 2557 มีดงัน้ี 

อตัราส่วนทางการเงิน 2557 2558 
EBITDA (%) 12.67% 14.84% 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 503,971,068 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (105 ราย)* 503,971,068 100.00 
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อตัราส่วนทางการเงิน 2557 2558 
Net Profit Margin (%) 5.14% 6.50% 
ROA (%) 3.14% 4.27% 
ROE (%) 5.70% 9.70% 
EPS (บาท) 0.09 0.15 
D/E 0.88 1.53 

 
งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 2557 2558 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 43.88 78.91 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (207.16) (830.04) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 164.37 792.07 
เงินสดสุทธิ 1.54 40.50 

จากงบกระแสเงินสดแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัยงัคงมีการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีกระแสเงินสดสุทธิ ณ ส้ินปี 2558 มี
จ านวน 40.50 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัมีความมัน่ใจวา่สถานะทางการเงินยงัมีความเขม้แข็งดา้นเงินทุนและกระแสเงินสด
ในการด าเนินธุรกิจ 
 
ในปี 2558 มีเหตุการณ์ท่ีส าคญัของบริษทั โดยสรุปไดด้งัน้ี 
1. บริษทัไดป้รับปรุงโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั ซ่ึงมุ่งเน้นการด าเนิน

ธุรกิจดา้นพลงังานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภค โดยมีโครงสร้างดงัน้ี 
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2. เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้ติอนุมติัการเขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก
บริษทั แอด็วานซ์ โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคอล จ ากดั (APC) และการจดัตั้งบริษทั ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด ์
เคมิคลัส์ จ  ากดั (UAPC)   โดย UAPC ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 21  มกราคม 2558 เพื่อเขา้ซ้ือและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดจาก APC ในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ภายหลงัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 12 
มีนาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซ้ือและรับโอนดงักล่าว  
UAPC ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์โดยมีผลิตภณัฑห์ลกั คือ ลาเทก็ซ์อิมลัชนัและลาเท็กซ์โพลิเมอร์
ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสีและการเคลือบ อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และการพิมพ์ 
อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุจากใยสังเคราะห์เพื่อน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมกาว เทปกาว และอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภณัฑ์ เป็นตน้  โดยโรงงานตั้งอยูท่ี่อ  าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา และมีคลงัสินคา้ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

3. โครงการท่ีเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 2558 จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar PV Rooftop) จ  านวน 2 โครงการท่ีติดตั้งอยูบ่นหลงัคาของบริษทั สหไทย 
สตีลไพพ ์จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัสมุทรปราการ และบริษทั วงศบ์ณัฑิต จ ากดั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ก าลงัการผลิต
รวม 1.7 เมกกะวตัต์ โดยเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชยใ์นเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2558 ตามล าดบั  
ส าหรับโครงการก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ท่ีอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโรงงานก๊าซชีวภาพจาก
พืชพลงังานแห่งแรกของประเทศไทย ซ่ึงเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคม 2558 ก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 
1.5 เมกกะวตัต ์ 

4. เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
ถือหุน้ทั้งหมดโดยบริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) เขา้ซ้ือโรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ ก าลงัการผลิต 3.9 MW และ 
โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า ก าลงัการผลิต 3 MW ตั้งอยูท่ี่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั จากบริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั ซ่ึงมี
สัญญาขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และเป็นสัญญาท่ีสามารถต่ออายุการขาย
ไฟฟ้าได ้ โดยได้รับมอบกิจการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งจากบริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 
และเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากโรงงานทั้ง 2 แห่งในทนัที 

5. ในปี 2558 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการพฒันาและเติบโตอยา่งย ัง่ยืนภายในองคก์ร ซ่ึงเป็นเป้าหมาย
หลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีตอ้งการให้บริษทัจดทะเบียนเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน  โดย
บริษทัไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมทั้งในดา้นการส่งเสริมการศึกษา ดา้นคุณภาพชีวิต การจดักิจกรรมส าหรับพนกังานและ
ชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงงาน  และบริษทัยงัมุ่งเน้นและสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก
ระดบัตระหนกัถึงการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธกิจของบริษทั  รวมถึง บริษทัมีการก าหนด
นโยบายป้องกนัการทุจริต การเปิดช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ การเขา้
ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) และเขา้ร่วมกิจกรรมงานวนั
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่แห่งชาติ   นอกจากน้ีบริษทัไดรั้บคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 5 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเขา้ร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory 
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Program รุ่นท่ี 2 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจะพฒันาบริษทัจดทะเบียนในการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนโดยค านึงถึง สังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 

 
ประธานไดก้ล่าวเสริมวา่การด าเนินธุรกิจของบริษทัมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนและชดัเจนข้ึน เน่ืองจากโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม (PPP) จะสามารถผลิตไดเ้ตม็ก าลงัการผลิตท่ีออกแบบไว ้ซ่ึงจะสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
 
บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2558  รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจ าปี 2558 ตามท่ีได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559   
นอกจากน้ียงัไดเ้ผยแพร่รายงานประจ าปีทางเวบ็ไซด์ของบริษทั (www.uac.co.th) ดว้ย  และเน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้น
หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีขอ้ซักถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2558  
ท่ีปรึกษากฎหมายจึงเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว 
 
มติทีป่ระชุม  รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง
ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบแลว้ จึงเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

รายการ 2557 2558 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 1,780.05 2,735.14 

หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 810.30 1,623.73 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 969.75 1,111.41 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,011.58 1,465.17 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 51.04 94.00 

จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้) 554,222,076 631,874,101 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.09 0.15 

  
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและการตรวจสอบและรับรอง
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บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่1 อาคารทพีีแอนดท์ ี ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19  ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  Website : www.uac.co.th 
 

 

จากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2558 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถามและ
ให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการประชุมดงักล่าว  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติังบการเงินส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม  อนุมัตงิบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ราย จากเดิม 105 ราย 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้อง 
 กบัการลดทุนจดทะเบียน 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีเหลือจากการจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W1 จ านวน 78,742,101 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 373,173,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 
333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน 333,802,650.50 บาท (สามร้อยสามสิบสามลา้นแปดแสนสองพนัหกร้อยหา้สิบบาทหา้สิบสตางค)์ 
           แบ่งออกเป็น         667,605,301 หุน้   (หกร้อยหกสิบเจด็ลา้นหกแสนหา้พนัสามร้อยหน่ึงหุน้)               
           มลูค่าหุน้ละ                      0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 
          หุน้สามญั               667,605,301 หุน้   (หกร้อยหกสิบเจด็ลา้นหกแสนหา้พนัสามร้อยหน่ึงหุน้)   
          หุน้บุริมสิทธิ                           -     หุน้ 
 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 504,709,220 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (124ราย)* 504,709,220 100.00 
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บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่1 อาคารทพีีแอนดท์ ี ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19  ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  Website : www.uac.co.th 
 

 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 4  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 373,173,701 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีมติเป็นเอก
ฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 124 ราย 
 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลงัหักภาษีเงินไดแ้ละส ารองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 4,337,705.29 บาท 
ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัมีเงินส ารองสะสมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 28,897,077.03 คิดเป็นร้อยละ 7.74 ของทุนจดทะเบียน
และเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ใน
อตัราหุน้ละ 0.10 บาท  เป็นเงินจ านวน 66,760,530.10 บาท  โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายออกจากบญัชีก าไรสุทธิและ
ก าไรสะสม และเป็นเงินก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 23 และเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งผลก าไรท่ีไดรั้บยกเวน้ 
ตามล าดบั จ  านวน 0.009 และ 0.091 บาท ตามล าดบั  โดยมีก าหนดการจ่ายปันผล ดงัน้ี 
 

วนับนัทึกรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล  3 พฤษภาคม 2559 
วนัท่ีรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน  4 พฤษภาคม 2559 
วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 19 พฤษภาคม 2559 

 
 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 504,712,820 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (125 ราย)* 504,712,820 100.00 
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บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่1 อาคารทพีีแอนดท์ ี ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19  ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  Website : www.uac.co.th 
 

 

โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2557 และ 2558 ดงัน้ี 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 2557 2558 

รายไดร้วม 1,091,222,041.80 1,293,051,234.66 
ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 81,444,864.27 86,754,105.74 
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 77,372,621.06 82,416,400.45 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 131,994,977.38 175,920,720.69 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 554,222,076 667,605,301 
เงินปันผลต่อหุน้  0.06945 0.10 
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 38,490,657.14 66,760,530.10 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ หลงัหัก
ภาษีและส ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

49.75 81.00 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และการตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2558 จ านวน 4,337,705.29 บาท โดยมีเงื่อนไขตามทีเ่สนอ  โดยมมีติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 125 ราย 
 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 
เน่ืองจากประธานเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี จึงไดม้อบหมายให ้รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ท าหนา้ท่ีประธาน
ท่ีประชุมเพื่อด าเนินการประชุมต่อไป และกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระได้ออกจากห้อง
ประชุม   จากนั้น รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ไดม้อบหมายใหท่ี้ปรึกษากฎหมายด าเนินการประชุมต่อไป 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 504,722,850 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (127 ราย)* 504,722,850 100.00 
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ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดวา่
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3) โดยอตัรา  ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม (1/3)  ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ประกอบดว้ย 

1. รศ.ดร. ไพบูลย ์เสรีววิฒันา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ 

3. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา กรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งกรรมการทั้ง 3 ท่านซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองด้วยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุ้น โดยประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บเสนอช่ือ 
ปรากฏรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัไดน้ าส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้แจง้เพิ่มเติมว่า ส าหรับการลงมติในวาระน้ีจะพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
และขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และน าส่งให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเม่ือจบ
การประชุม  ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยท่ีปรึกษากฎหมายได้
เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมก่อนท่ีจะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้
ซกัถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใดประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมเร่ิมลงมติเลือกตั้งกรรมการตามล าดบั ดงัน้ี 

1. รศ.ดร. ไพบูลย ์เสรีววิฒันา 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดยมี
มติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติเลอืกตั้ง นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง   โดย
มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 504,722,850 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (127 ราย) 504,722,850 100.00 
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3. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติเลอืกตั้ง นางสาวจีระพันธ์ จินดา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดย
มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
เม่ือท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง รศ.ดร. 
เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ห้องประชุม เพื่อด าเนินการ
ประชุมต่อไป 
 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทั 
ก าหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากขอ้มูล
อา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีมากข้ึน โดยคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัส าหรับปี 2559 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสั 

ค่าตอบแทนรายเดือน 2558 2559 หน่วย 
ประธานกรรมการ  25,000 25,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการ 10,000 10,000 ต่อคน/เดือน 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 504,722,850 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (127 ราย) 504,722,850 100.00 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 504,722,850 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (127 ราย) 504,722,850 100.00 
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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 2.0 ล้านบาท ต่อปี 

โบนัสกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร ไม่เกนิร้อยละ 1.5 ของ
ก าไรสุทธิของงบ
การเงินรวม 

ไม่เกนิ 3.9 ล้านบาท ต่อปี 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ : ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวติ และ ประกนัอุบติัเหตุ ในวงเงินเบ้ียประกนัไม่เกิน 30,000 บาท
ต่อคนต่อปี 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะได้
สอบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผูถื้อหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกับท่ีมาของจ านวนเงินโบนัสกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 
3,900,000 บาท 
 
นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ไดช้ี้แจงว่าการก าหนดผลตอบแทนดงักล่าวค านึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการท่ีเพิ่ม
มากข้ึนเน่ืองจากในปี 2559 บริษทัจะมีธุรกิจเพิ่มมากข้ึนจากการลงทุนตามท่ีคุณชชัพลฯ ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุม 
 
นายชวลิต ประวีณวรกุล ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามว่าโบนัสส าหรับกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารในปี 2558 เป็นจ านวนเงิน
เท่าไร และโบนสัในส่วนของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารส าหรับปี 2559 คือไม่เกิน 2.0 ลา้นบาทใช่หรือไม่ 
 
นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ไดช้ี้แจงว่าโบนสัส าหรับกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารในปี 2558 เป็นจ านวนเงินประมาณ 
1.2 – 1.3 ลา้นบาท ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 2 ลา้นบาทนั้น หมายถึงค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับกรรมการ
ทุกท่าน ไม่ใช่โบนสัของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
 
ประธานได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนกรรมการจ านวนไม่เกิน 2.0 ล้านบาทนั้น เสมือนเป็นเงินเดือนท่ีจ่ายให้กับ
กรรมการทุกท่าน และมีการก าหนดโบนสัไวต่้างหากโดยพิจารณาจากการด าเนินงานของบริษทัและความรับผิดชอบของ
กรรมการ 
 
นายชวลิต ประวีณวรกุล ไดใ้ห้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากโบนสัของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทั จึงเห็นควรก าหนดเป็นอตัราร้อยละของผลก าไร 
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ประธานไดข้อให้ตวัแทนผูส้อบบญัชีเป็นผูช้ี้แจงประเด็นดงักล่าว ซ่ึงนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีของ
บริษทัไดช้ี้แจงว่าการก าหนดโบนสัตามอตัราร้อยละของผลก าไรจะเป็นการกดดนัคณะกรรมการในการปฏิบติังาน จึง
เห็นวา่ไม่ควรก าหนดโบนสัตามผลก าไร แต่อยา่งไรก็ดี การก าหนดโบนสัก็ข้ึนอยูก่บันโยบายของบริษทัเป็นหลกั 
 
ประธานจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีเสนอในคร้ังน้ีก่อน  จากนั้น 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 โดย
จะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 2559 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,000,000
บาท  ก าหนดโบนัสส าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกิน 3,900,000 บาท และวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 
30,000 บาทต่อคนต่อปี โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม ดังนี ้

   * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 127 ราย 
 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2559 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาคดัเลือก
ผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและของบริษทัยอ่ย 
ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีตามรายช่ือ ดงัน้ี 
 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั นบัเป็นรอบบญัชีท่ี 2) 

2. นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

3. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูรั้บสอบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 504,725,332 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (130 ราย)* 504,725,332 100.00 
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แห่ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและของบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบ
ปีบญัชี 2559 ซ่ึงมีขอ้มูลเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

 
รายละเอยีดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 2558 2559 

ค่าสอบบญัชีบริษทั 1,320,000 1,380,000 

ค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 1,071,000 1,180,000 

รวมค่าตอบแทนทั้งส้ิน 2,391,000 2,480,000 

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI  ค่าแปลงบการเงินภาษาองักฤษ  
                  ค่าพาหนะ  ค่าเอกสารส่ิงพิมพ ์ ค่าติดต่อส่ือสาร และอ่ืนๆ 

คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามท่ี
เสนอขา้งตน้ และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2559  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 2,480,000 บาท 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถามและ
ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชี ประจ าปี 2559 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติทีป่ระชุม  อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2559 จ านวนไม่เกิน 2,480,000 
บาท ตามทีเ่สนอ  โดยมมีติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทุน    

จดทะเบียนเดิม 333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 433,942,650.50 บาท และการแก้ไข
เพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนทะเบียน 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทั ทั้งใน
ดา้นการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือก รวมถึงการเขา้ซ้ือกิจการในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ซ่ึงมี

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 504,725,332 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (130 ราย) 504,725,332 100.00 
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ผลให้บริษทัตอ้งการเงินทุนเพิ่ม ประกอบกบัการลงทุนดงักล่าวอาจจะตอ้งมีการตดัสินใจโดยทนัทีหรือเร่งด่วน จึง
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป(General Mandate) 
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัและเพื่อเตรียมการและด าเนินการได้โดยเร็วและทนัการณ์  โดยการออกหุ้น
สามญัจ านวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจ
พิจารณาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่ม
บุคคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้ โดยทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพิ่มจะตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ 
วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพิ่มทุน ซ่ึงเป็นจ านวน 200,280,000 หุ้น และหากจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขาย
หุ้นต่อประชาชนทัว่ไปหรือบุคคลในวงจ ากดั ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพิ่มตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ ณ 
วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพิ่มทุน ซ่ึงเป็นจ านวน 133,520,000 หุ้น และหากจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพิ่มตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพิ่ม
ทุน ซ่ึงเป็นจ านวน 66,760,000 หุ้น  รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วนั และเวลา ท่ีเสนอขายและรายละเอียดและ
เง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว  โดยจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายใน
วนัท่ีบริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังถดัไปหรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งจดัให้มีการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในคร้ังถดัไป ทั้งน้ีแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน   
และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนทะเบียน 
เป็นดงัน้ี 
ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน 433,942,650.50 บาท (ส่ีร้อยสามสิบสามลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืนสองพนัหกร้อยหา้สิบบาทหา้สิบสตางค)์            
           แบ่งออกเป็น         867,885,301 หุน้  (แปดร้อยหกสิบเจด็ลา้นแปดแสนแปดหม่ืนหา้พนัสามร้อยหน่ึงหุน้)               
           มลูค่าหุน้ละ                      0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
           โดยแบ่งออกเป็น 
           หุน้สามญั              867,885,301 หุน้  (แปดร้อยหกสิบเจด็ลา้นแปดแสนแปดหม่ืนหา้พนัสามร้อยหน่ึงหุน้)               
           หุน้บุริมสิทธิ                      -     หุน้ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะได้
สอบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นายสมพงษ ์จิวะพงศ ์ผูถื้อหุน้ ไดใ้หค้วามเห็นวา่การเพิ่มทุนคร้ังน้ีเป็นการเพิ่มทุนเพื่อให้บริษทัสามารถขยายธุรกิจไดเ้ร็ว
ข้ึน แต่เห็นควรใหบ้ริษทัก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน 
 
ประธานไดช้ี้แจงวา่บริษทัก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจอยา่งชดัเจน โดยจะพิจารณาขยายธุรกิจในดา้นพลงังานและ
เคมีภณัฑ ์ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทัมีความเช่ียวชาญ และการลงทุนจะตอ้งไปเป็นตามวสิัยทศัน์ของบริษทัอีกดว้ย   
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ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั และแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 
333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 433,942,650.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวนไม่เกิน 
200,280,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น
ทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
หลงัจากผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉนัทใ์นการอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อ
หุน้ท่ีใหค้วามไวว้างใจและมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูต้ดัสินใจ และขอให้ค  าสัญญาวา่ในการพิจารณา
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั คณะกรรมการบริษทัจะค านึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นหลกั 
 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน    

200,280,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 200,280,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  โดยมีรายละเอียดการ
จดัสรรดงัน้ี 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว จ านวนหุ้น 
ผูถื้อหุน้เดิม (RO) สามญั ไม่เกินร้อยละ 20 133,520,000 
ประชาชน (PO) สามญั - - 
บุคคลในวงจ ากดั (PP) สามญั ไม่เกินร้อยละ 10 66,760,000 
รวมทั้งส้ิน   ไม่เกนิร้อยละ 30 200,280,000 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 504,725,332 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (130 ราย) 504,725,332 100.00 
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ทั้งน้ี มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุน้ดงักล่าว  รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
มีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนน้ี 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จ านวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 200,280,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
วาระที ่11  พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกนิ 1,000,000,000 บาท หรือเทยีบเท่า 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การออกและเสนอขายหุน้กู ้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
วตัถุประสงค ์ : 1) เพื่อจดัหาเงินทุนส าหรับใชใ้นช าระคืนเงินกู ้การลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทัว่ไป 
2) เพื่อสร้างผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีหลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบัผูล้งทุนของ

บริษทั 
ประเภทตราสารหน้ี : หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู ้ถือหรือไม่ระบุช่ือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มี

หลกัประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมและมูลค่าคงคา้งไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง โดยสามารถออก

และเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนก าหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบก าหนด บริษทัสามารถ
ออกหุ้นกูชุ้ดใหม่เพิ่มเติมได ้โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกูชุ้ดใหม่รวมกบัมูลค่าหุ้นกูค้งคา้งเดิมท่ี

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 504,725,332 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (130 ราย) 504,725,332 100.00 
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ยงัไม่ไดรั้บการไถ่ถอนตอ้งไม่เกินวงเงินรวม 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า 
อายตุราสารหน้ี : ไม่เกิน 10 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 
อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายแต่ละคร้ัง 
การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกูคื้นก่อนก าหนด และ/หรือ บริษทัอาจมีหรือไม่
มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการออก
หุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกูใ้นคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ใน
ลกัษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะท าการเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวในประเทศ และ/
หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัใน
ต่างประเทศ  และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกนัหรือหลายคราว ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ี
ออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือ คณะกรรมการบริหารไดรั้บ
มอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ในส่วนท่ียงัไม่ไดก้  าหนด ตามความจ าเป็นและเห็นสมควรท่ีจะตอ้งก าหนดตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ช่ือหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จ  านวนหุ้นกู้ท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้น การค ้ าประกัน 
หลกัประกนัราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด สิทธิและหนา้ท่ีอ่ืนใดตามประเภท
หุ้นกู้ท่ีจะออกในแต่ละคราว อตัราดอกเบ้ีย วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและ
จดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้รวมถึงการน าหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดตราสารหน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หรือตลาดรองใดๆ 
รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนุญาตด าเนินการเปิดเผยขอ้มูล และการด าเนินการอ่ืนใดกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ทั้งปวงตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กู ้
 
ประธานได้กล่าวเสริมว่า จากงบการเงินของบริษทัจะเห็นว่าปัจจุบนับริษทัมีภาระหน้ีเงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้ลงทุนใน
โครงการต่างๆ ค่อนขา้งมาก  คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรพิจารณาการออกหุ้นกู ้ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากว่าเงินกู้
ระยะยาว เพื่อลดภาระการจ่ายดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน 
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ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะได้
สอบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นายสมพงษ ์จิวะพงศ ์ผูถื้อหุน้ ไดใ้หข้อ้สังเกตุวา่ไม่มีการก าหนดอายขุองหุ้นกูท่ี้จะออกและเสนอขาย 
 
ประธานไดช้ี้แจงวา่ เน่ืองจาก UAC เป็นบริษทัขนาดเล็กจึงไม่สามารถออกหุ้นกูร้ะยะยาวเหมือนองค์กรขนาดใหญ่ได ้
ดงันั้นระยะเวลาของหุ้นกูจ้ะอยูท่ี่ประมาณ 3-4 ปี 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้โดยมีมูลค่าเสนอขาย
ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือ
เทียบเท่า  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

 
วาระที ่12  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดนอกจากท่ี
ก าหนดไวห้นงัสือเชิญประชุมนั้น จะตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดหรือเท่ากบั 222.54 ลา้นหุน้  

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา  ประธานจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมไดส้อบถาม
และใหค้วามเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามสรุปได ้ดงัน้ี 

 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 504,725,332 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (130 ราย) 504,725,332 100.00 
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นางสาวกุลธิดา จนัทร์ใส ผูรั้บมอบอ านาจ ไดส้อบถามว่าบริษทัจะน าบริษทั ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิ
คลัส์ จ  ากดั (UAPC) เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ 
 
ประธานได้ช้ีแจงว่า โดยหลกัการหากธุรกิจสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดีและมีความพร้อมท่ีจะเขา้เป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก็เห็นควรพิจารณาท่ีจะน า UAPC เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ต่อผูถื้อ
หุ้นของ UAC เอง เน่ืองจาก UAC ถือหุ้นทั้งหมดใน UAPC  หากบริษทัน า UAPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ก็จะใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ IPO กบัผูถื้อหุน้ของ UAC ก่อนนกัลงทุนทัว่ไป 
 
นายสมพงษ ์จิวะพงศ ์ผูถื้อหุน้ ไดข้อใหช้ี้แจงในเร่ืองดงัน้ี 
1. แนวโนม้ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัในอีก 3 ปีขา้งหนา้ 
2. ในอนาคตผลก าไรจะมาจากธุรกิจดา้นใดบา้ง 
3.  โอกาสท่ีอตัราผลก าไรสุทธิจะเพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 10 
 
ประธานไดม้อบหมายใหน้ายชชัพล ประสพโชค เป็นผูช้ี้แจงประเด็นดงักล่าวต่อท่ีประชุม 
 
นายชชัพล ประสพโชค ไดช้ี้แจงวา่ ในปี 2559 คาดวา่รายไดจ้ะเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 20 โดยจะมีรายไดจ้ากการผลิต
เพิ่มมากข้ึน  แต่เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งรับรู้ค่าเส่ือมราคาจากโรงงานต่างๆ ท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั จึงส่งผลให้
อตัราผลก าไรสุทธินั้นต ่ากวา่ 10%   จึงเห็นควรให้พิจารณาผลการด าเนินงานจาก EBITDA ซ่ึงเป็นผลก าไรท่ีเกิดจาก
การด าเนินธุรกิจ  โดยในปี 2558 บริษทัเร่ิมมีอตัรา EBITDA ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2557  ส าหรับแนวโนม้การ
ด าเนินธุรกิจในอนาคตจะยงัคงมุ่งเนน้ในธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน พลงังานทางเลือกและเคมีภณัฑ์ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ี
บริษทัมีความเช่ียวชาญและไดมี้การก าหนดแผนธุรกิจในอีก 4 ปีขา้งหนา้ไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ 
 
นายโสรัตน์ อุนหะวรากร ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเก่ียวกบัการเขา้ซ้ือโรงไฟฟ้าจากบริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั ดงัน้ี 
1.  ผลตอบแทนจากการลงทุนในการเขา้ซ้ือโรงไฟฟ้าดงักล่าว 
2.  ผลกระทบจากค่าเส่ือมราคา 
3.  ประเภทของสัญญาขายไฟฟ้าและอายขุองสัญญาขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
4.  การเดินท่อก๊าซจากแหล่งน ้ ามนัอ่ืนเพื่อเพิ่มวตัถุดิบให้กบัโรงงาน PPP จะมีโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาเช่นเดียวกบัของ 

SML หรือไม่ เน่ืองจากปัจจุบนัราคาน ้ามนัลดต ่าลงมากซ่ึงอาจส่งผลใหห้ยดุการผลิตได ้
 
นายชชัพล ประสพโชค ไดช้ี้แจงดงัน้ี 
1.  ผลตอบแทนจากการลงทุนในการเขา้ซ้ือโรงไฟฟ้า (Project IRR) อยูท่ี่ประมาณ 17- 18% 
2.  การลงทุนในโรงไฟฟ้ามีผลใหค้่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์
3.  สัญญาขายไฟฟ้าเป็นประเภท VSPP โดยเป็นสัญญาระยะยาวและสามารถต่ออายสุัญญาได ้
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4.  พื้นท่ีแหล่งน ้ามนัท่ีจงัหวดัสุโขทยัยงัคงมีการผลิตน ้ ามนัอยา่งต่อเน่ือง และหากไดส้ัมปทานในการผลิตน ้ ามนัแลว้ 
ก็ไม่สามารถหยุดการผลิตได ้ ซ่ึงบริษทัไดท้  าสัญญาระยะยาวจนกว่าจะหมดอายุสัมปทาน ดงันั้นจึงไม่น่าจะเกิด
ปัญหาเช่นท่ีผา่นมา อีกทั้งตน้ทุนการผลิตของแหล่งน ้ามนัแห่งใหม่ท่ีบริษทัไดต่้อท่อก๊าซนั้นยงัคงมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่
ราคาขายดว้ย 

 
นายธนาวิน ช่ืนวฒันาประณิธิ ผูถื้อหุ้น ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า การกระจายประเภทธุรกิจไปยงัธุรกิจอ่ืน เช่น ธุรกิจ
บริการ อาจจะช่วยกระจายความเส่ียงให้กบับริษทัได ้ เน่ืองจากธุรกิจดา้นพลงังานอยูใ่นขาลงและนโยบายภาครัฐยงั
ไม่มีความชดัเจนในการใหก้ารสนบัสนุนธุรกิจดา้นพลงังาน  
 
ประธานไดช้ี้แจงวา่บริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะพิจารณาการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญมากกวา่การกระจายความ
เส่ียงในการลงทุนแมว้า่จะเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสท่ีจะเติบโตได ้  
 
นายธนาวิน ช่ืนวฒันาประณิธิ ผูถื้อหุ้น ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าโรงงาน PPP ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้อนุมติัการ
ลงทุนในโครงการดงักล่าวเม่ือปี 2555 ดว้ยมูลค่าการลงทุน 620 ลา้นบาท  โดยปัจจุบนัโรงงานดงักล่าวประสบปัญหา
เร่ืองวตัถุดิบท่ีไม่เพียงพอ  หากมีการลงทุนซ้ือหลุมน ้ ามนัมูลค่าประมาณ 200 ลา้นบาทและลงทุนในการเดินท่อก๊าซ
มูลค่า 100 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนเกือบ 1,000 ลา้นบาท เพื่อรองรับปริมาณวตัถุดิบใหเ้พียงพอต่อการผลิต จะเป็น
การลงทุนท่ีสูงเกินไปหรือไม่ และผลตอบแทนในการลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเท่าไร 
 
ประธานไดช้ี้แจงวา่คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างรอบคอบและรัดกุม ซ่ึงการ
ลงทุนอาจก่อใหเ้กิดผลก าไรหรือขาดทุนได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติในการด าเนินธุรกิจ  อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการไม่ไดน่ิ้ง
นอนใจท่ีจะก าหนดแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั   
 
นายชชัพล ประสพโชค ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ การลงทุนของบริษทั สยามโมเอโกะ จ ากดั ในการขุดเจาะหลุมน ้ ามนัอยูท่ี่
ประมาณ 3,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยและตรวจสอบได ้ไม่ใช่มูลค่า 200 ลา้นบาทอยา่งท่ีเขา้ใจ  นอกจากน้ี 
โรงงาน PPP ขายผลิตภณัฑ์ครบทั้ง 3 ประเภทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 และยงัผลิตไดอ้ย่างต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบนั แมว้า่ปริมาณวตัถุดิบจะนอ้ย แต่ก็ไดรั้บมาอยา่งต่อเน่ืองอยูท่ี่ประมาณ 400,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวนั โดยคาดวา่
ในปี 2559 จะสามารถผลิตไดเ้ตม็ก าลงัการผลิตท่ีออกแบบไวห้ลงัจากท่ีโครงการเดินท่อก๊าซแลว้เสร็จ 
 
นายธนาวนิ ช่ืนวฒันาประณิธิ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัโรงงาน CBG ดงัน้ี 
1. ปัจจุบนัใชข้า้วโพดเป็นวตัถุดิบแทนหญา้เนเปียร์ ค่ากลูโคสท่ีไดน้ั้นเหมาะสมกบัการผลิตหรือไม่  
2. ดว้ยสภาวะแหง้แลง้ในขณะน้ีจะส่งผลต่อปริมาณวตัถุดิบหรือไม่  
3. บริษทัมีแผนท่ีจะขยายการลงทุนเพิ่มอีกหรือไม่ หากยงัคงมีปัญหาเร่ืองวตัถุดิบ 
 



P a g e  | 23 

 

 

บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่1 อาคารทพีีแอนดท์ ี ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19  ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  Website : www.uac.co.th 
 

 

นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจงวตัถุดิบหลกัยงัคงเป็นหญา้เนเปียร์  ส่วนขา้วโพดถือเป็นวตัถุดิบรอง ซ่ึงจากการทดสอบ
พบวา่ขา้วโพดให้สารอาหารท่ีสูงกวา่หญา้เนเปียร์  และการใชข้า้วโพดเป็นวตัถุดิบจะเป็นการลดภาระหมอกควนัใน
การเผาทิ้งเพื่อก าจดัขา้วโพดหลงัจากการเพาะปลูกอีกดว้ย  อยา่งไรก็ดี บริษทัไดก้ าหนดเกณฑ์ในการรับซ้ือขา้วโพด
ซ่ึงชาวบา้นก็ให้ความสนใจและน าขา้วโพดมาขายให้กบัโรงงานประมาณ 60 -70 ตนัต่อวนั  ดงันั้น จึงหยุดการใช้
หญา้เนเปียร์และหนัมาใชข้า้วโพดซ่ึงใหส้ารอาหารท่ีสูงกวา่แทน เน่ืองจากหญา้เนเปียร์สามารถเก็บไวใ้ชง้านได ้ และ
เม่ือปริมาณขา้วโพดลดลงเม่ือหมดหนา้เก็บเก่ียว ก็จะกลบัมาใชห้ญา้เนเปียร์เช่นเดิม ซ่ึงเป็นวิธีบริหารจดัการวตัถุดิบ
ของโรงงาน  นอกจากน้ี บริษทัอยูร่ะหวา่งขออนุญาตขายไฟฟ้าเพิ่มเน่ืองจากมีปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนอีกดว้ย  จึง
เห็นไดว้า่การบริหารจดัการวตัถุดิบเช่นน้ี จะเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และต่อบริษทัเอง 
 
นายสุทธิพงษ์ เวศยว์รุตม์ ผูถื้อหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัโรงงาน PPP ว่าเม่ือผลิตไดเ้ต็มก าลงัการผลิตแล้ว จะรับรู้
รายไดเ้ท่าไร 
 
นายชัชพล ประสพโชค ได้ช้ีแจงว่า ความคืบหน้าโครงการเดินท่อก๊าซอยู่ท่ีประมาณ 95% และอยู่ระหว่างรอ
ใบอนุญาตซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 30 วนัหลงัจากเดินท่อก๊าซแลว้เสร็จ ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จและเร่ิมผลิตไดเ้ต็มก าลงั
การผลิตในเดือนมิถุนายน 2559 โดยคาดวา่จะมีประมาณการรายไดต่้อปีอยูท่ี่ 250 – 300 ลา้นบาท ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัราคา
ขายของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดดว้ย 
 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น
เพิ่มเติม ประธานจึงเปิดกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
      
     ลงช่ือ            ประธานท่ีประชุม 
           (นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา) 
 
 
     ลงช่ือ                                                             ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
      (นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยรู) 


