UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1

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

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ประชุ มเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 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 วิวฒั นา
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/ประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี
1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 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 อการอนุ มตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ื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 อบฉันทะได้ทุก ประการตามที่
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 9 และ 11
ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
เสี ย งทั้ง หมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ ง มาประชุ ม ส่ วนวาระที่ 12 แล้วแต่ ก รณี ว่า ผูถ้ ื อหุ ้นจะเสนอเรื่ องใดให้ที่ ป ระชุ ม
พิจารณา
9. หากมีผถู้ ือหุน้ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นจะต้องมี
หุ น้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อเท่ากับ 222.54 ล้านหุน้
หลังจากนั้น ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบ
การประชุ ม ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะทุ กท่านนาส่ งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุ มให้กบั
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อจัดเก็บไว้เป็ นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป จากนั้นได้เรี ยนเชิญ นายไพบูลย์ เสรี วิวฒั 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 2559 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
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 |3

เป็ นอาสาสมัคร จึงมอบหมายให้ นายวสันต์ สี หะวงษ์ ผูแ้ ทนจากผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงใน
การประชุมครั้งนี้
สาหรับการประชุมครั้งนี้ มีผถู้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมด้วยตนเองจานวน 63 ราย จานวนหุ ้นรวม 428,013,806 หุ ้น และผูร้ ับ
มอบฉันทะซึ่ งได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นจานวน 34 ราย จานวนหุ ้นรวม 75,143,465 หุ ้น รวมผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
ทั้งหมดเป็ นจานวน 97 ราย รวมจานวนหุ น้ ทั้งสิ้ น 503,157,271 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 75.37 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมด 667,605,301 หุ น้ ซึ่ งครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริ ษทั ที่กาหนดองค์ประชุ ม
ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นประกอบด้วยผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จากนั้น ที่ ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงเพิ่ม เติ ม ให้ที่ประชุ ม ทราบว่า ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ จะดาเนิ นการประชุ มตาม
ระเบีย บวาระที่ 1 - 12 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 มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
ที่ปรึ กษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุ มว่า บริ ษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
ซึ่ งได้มีการจัดทารายงานการประชุ มและได้ส่งให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาหนด และได้เผยแพร่
รายงานการประชุมทางเว็บไซด์ของบริ ษทั (www.uac.co.th) แล้ว ซึ่ งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการ
ประชุ มได้มี การบันทึ กรายงานไว้อย่างถู กต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามและ
ให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ รับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 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 มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 โดยมีมติเป็ นเอกฉั นท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
503,971,068
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
503,971,068
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (105 ราย)*
* มีผถู้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย จากเดิม 97 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2558
ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั
สาหรับปี 2558
นายชัชพล ประสพโชค ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมธุ รกิจปี 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) การเปลีย่ นแปลง(%)
งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)
2557
2558
รายได้รวม
1,011.58
1,465.17
เพิ่มขึ้น
44.84
EBITDA
128.13
217.48
เพิ่มขึ้น
69.73
ค่าเสื่ อมราคา (เครื่ องจักรและอุปกรณ์)
46.91
54.55
เพิ่มขึ้น
16.29
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
123.83
197.80
เพิ่มขึ้น
59.75
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
เพิ่มขึ้น
84.17
51.04
94.00
โดยสัดส่ วนรายได้ในปี 2558 นั้นมาจากธุ รกิจ Trading ร้อยละ 82 และธุ รกิจการผลิต (Manufacturing) ร้อยละ 18 โดย
เกิดจากธุ รกิจด้านพลังงานและเคมีภณั ฑ์คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 3 และ 15 ตามลาดับ สาหรับ EBITDA ของธุ รกิจด้าน
พลังงานยังติดลบอยูท่ ี่ร้อยละ 16 ขณะที่ EBITDA ของธุ รกิจ Trading เคมีภณั ฑ์ และ ส่ วนแบ่งผลกาไรจากบริ ษทั บาง
จากไบโอฟูเอล จากัด คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 60, 21 และ 35 ตามลาดับ สาหรับประมาณการในปี 2559 คาดว่า
สัดส่ วนรายได้จากธุ รกิจ Trading และธุ รกิจการผลิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 55 : 45 และ EBITDA
จากธุ รกิจการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 70
สาหรับอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญในปี 2558 เปรี ยบเทียบกับปี 2557 มีดงั นี้
อัตราส่ วนทางการเงิน
2557
EBITDA (%)
12.67%
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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อัตราส่ วนทางการเงิน
Net Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
EPS (บาท)
D/E

2557
5.14%
3.14%
5.70%
0.09
0.88

2558
6.50%
4.27%
9.70%
0.15
1.53

งบกระแสเงินสด (หน่ วย : ล้านบาท)
2557
2558
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
43.88
78.91
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(207.16)
(830.04)
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
164.37
792.07
เงินสดสุ ทธิ
1.54
40.50
จากงบกระแสเงินสดแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่ อง ขณะที่กระแสเงินสดสุ ทธิ ณ สิ้ นปี 2558 มี
จานวน 40.50 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั มีความมัน่ ใจว่าสถานะทางการเงินยังมีความเข้มแข็งด้านเงินทุนและกระแสเงินสด
ในการดาเนินธุ รกิจ
ในปี 2558 มีเหตุการณ์ที่สาคัญของบริ ษทั โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. บริ ษทั ได้ปรับปรุ งโครงสร้ างธุ รกิ จเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิ จของบริ ษทั ซึ่ งมุ่งเน้นการดาเนิ น
ธุ รกิจด้านพลังงานสะอาด ปิ โตรเคมี และสาธารณูปโภค โดยมีโครงสร้างดังนี้

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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2. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีติอนุมตั ิ การเข้าซื้ อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก
บริ ษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด (APC) และการจัดตั้งบริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์
เคมิคลั ส์ จากัด (UAPC) โดย UAPC ได้จดั ตั้งขึ้ นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 เพื่อเข้าซื้ อและรั บโอนกิ จการ
ทั้งหมดจาก APC ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ภายหลังจากที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมตั ิการเข้าซื้ อและรับโอนดังกล่าว
UAPC ประกอบธุ รกิจผลิตและจาหน่ายเคมีภณั ฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ลาเท็กซ์อิมลั ชันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์
ที่ ใ ช้ใ นอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ เช่ น อุ ต สาหกรรมสี แ ละการเคลื อ บ อุ ต สาหกรรมหมึ ก พิ ม พ์แ ละการพิ ม พ์
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต วัส ดุ จ ากใยสั ง เคราะห์ เ พื่ อ น ามาเป็ นวัต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต สิ่ ง ทอและเครื่ องนุ่ ง ห่ ม
อุตสาหกรรมกาว เทปกาว และอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น โดยโรงงานตั้งอยูท่ ี่อาเภอสี คิ้ว
จังหวัดนครราชสี มา และมีคลังสิ นค้าตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
3. โครงการที่เปิ ดดาเนิ นการในเชิ งพาณิ ชย์ในปี 2558 จานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) จานวน 2 โครงการที่ติดตั้งอยูบ่ นหลังคาของบริ ษทั สหไทย
สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ และบริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จากัด จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี กาลังการผลิต
รวม 1.7 เมกกะวัตต์ โดยเริ่ มดาเนิ นการในเชิ งพาณิ ชย์ในเดื อนมิ ถุนายนและเดื อนกรกฎาคม 2558 ตามลาดับ
สาหรับโครงการก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า ที่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นโรงงานก๊าซชี วภาพจาก
พืชพลังงานแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่ งเริ่ มดาเนิ นการในเชิ งพาณิ ชย์ในเดือนธันวาคม 2558 กาลังการผลิตอยูท่ ี่
1.5 เมกกะวัตต์
4. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ ทั้งหมดโดยบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน) เข้าซื้ อโรงไฟฟ้ าเสาเถียรเอ กาลังการผลิต 3.9 MW และ
โรงไฟฟ้ าประดู่เฒ่า กาลังการผลิต 3 MW ตั้งอยูท่ ี่ อ.กงไกรลาศ จ.สุ โขทัย จากบริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จากัด ซึ่ งมี
สัญญาขายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต และเป็ นสัญญาที่สามารถต่ออายุการขาย
ไฟฟ้ าได้ โดยได้รับมอบกิจการโรงไฟฟ้ าทั้ง 2 แห่ งจากบริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
และเริ่ มรับรู ้รายได้จากโรงงานทั้ง 2 แห่งในทันที
5. ในปี 2558 บริ ษทั ได้จดั กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืนภายในองค์กร ซึ่ งเป็ นเป้ าหมาย
หลักของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ตอ้ งการให้บริ ษทั จดทะเบียนเติบโตอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน โดย
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกิจกรรมทั้งในด้านการส่ งเสริ มการศึกษา ด้านคุณภาพชี วิต การจัดกิจกรรมสาหรับพนักงานและ
ชุ มชนในพื้นที่รอบโรงงาน และบริ ษทั ยังมุ่งเน้นและสนับสนุ นให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ ก
ระดับตระหนักถึงการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้เป็ นไปตามพันธกิ จของบริ ษทั รวมถึง บริ ษทั มีการกาหนด
นโยบายป้ องกันการทุจริ ต การเปิ ดช่องทางให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนหรื อเบาะแสต่างๆ การเข้า
ร่ วมเป็ นสมาชิ กเครื อข่ายหุ ้นส่ วนต้านทุจริ ตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) และเข้าร่ วมกิ จกรรมงานวัน
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ แห่งชาติ นอกจากนี้บริ ษทั ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยให้เป็ น 1 ใน 5
บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเข้าร่ วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory

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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Program รุ่ นที่ 2 ซึ่ งเป็ นโครงการที่จะพัฒนาบริ ษทั จดทะเบียนในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนโดยคานึงถึง สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
ประธานได้กล่าวเสริ มว่าการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั มีแนวโน้มที่ดีข้ ึนและชัดเจนขึ้น เนื่ องจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม (PPP) จะสามารถผลิตได้เต็มกาลังการผลิตที่ออกแบบไว้ ซึ่ งจะสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ได้สรุ ปผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่ งเกิ ดขึ้นในรอบปี 2558 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจาปี 2558 ตามที่ ได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2559
นอกจากนี้ ยงั ได้เผยแพร่ รายงานประจาปี ทางเว็บไซด์ของบริ ษทั (www.uac.co.th) ด้วย และเนื่ องจากไม่มีผถู้ ือหุ ้น
หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีขอ้ ซักถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ ยวข้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2558
ที่ปรึ กษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าว
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่ กี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงให้ที่ประชุ มทราบว่าเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ ง
กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง คณะกรรมการบริ ษทั ได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
รายการ
2557
2558
สิ นทรัพย์รวม (ล้านบาท)
1,780.05
2,735.14
หนี้สินรวม (ล้านบาท)

810.30

1,623.73

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (ล้านบาท)

969.75

1,111.41

รายได้รวม (ล้านบาท)

1,011.58

1,465.17

กาไรสุ ทธิ (ล้านบาท)

51.04

94.00

554,222,076
0.09

631,874,101
0.15

จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว (หุน้ )
กาไรต่อหุ น้ (บาท)

ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั และการตรวจสอบและรับรอง

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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จากนางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตหมายเลขทะเบี ยน 5599 แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับปี 2558
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามและ
ให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติมที่เกี่ ยวข้องกับรายงานการประชุ มดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุ มลงมติอนุ มตั ิงบการเงิ นสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยจะต้องมี มติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
504,709,220
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (124ราย)*
504,709,220
* มีผถู้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 19 ราย จากเดิม 105 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
UAC-W1 จานวน 78,742,101 หุ ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 373,173,701 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 667,605,301 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 333,802,650.50 บาท (สามร้อยสามสิ บสามล้านแปดแสนสองพันหกร้อยห้าสิ บบาทห้าสิ บสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
667,605,301 หุน้ (หกร้อยหกสิ บเจ็ดล้านหกแสนห้าพันสามร้อยหนึ่งหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
667,605,301 หุน้ (หกร้อยหกสิ บเจ็ดล้านหกแสนห้าพันสามร้อยหนึ่งหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้

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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ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุ ม อนุ มัติ การลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษั ท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ มจ านวน 373,173,701 บาท เป็ นทุ นจด
ทะเบียนใหม่ จานวน 333,802,650.50 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 667,605,301 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท
และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีมติเป็ นเอก
ฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
504,712,820
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (125 ราย)*
504,712,820
* มีผถู้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 124 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2558
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่าบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ
หลังหักภาษีเงินได้และสารองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งคณะกรรมการ
บริ ษทั มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการตั้งสารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 4,337,705.29 บาท
ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั มีเงินสารองสะสมเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 28,897,077.03 คิดเป็ นร้อยละ 7.74 ของทุนจดทะเบียน
และเสนอให้จ่ายเงินปั นผลประจาปี สาหรับผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นเงินจานวน 66,760,530.10 บาท โดยเงินปั นผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชี กาไรสุ ทธิ และ
กาไรสะสม และเป็ นเงิ นกาไรที่เสี ยภาษีในอัตราร้ อยละ 23 และเงิ นปั นผลหรื อเงิ นส่ วนแบ่งผลกาไรที่ได้รับยกเว้น
ตามลาดับ จานวน 0.009 และ 0.091 บาท ตามลาดับ โดยมีกาหนดการจ่ายปั นผล ดังนี้
วันบันทึกรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
วันที่รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
วันที่จ่ายเงินปั นผล

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

3 พฤษภาคม 2559
4 พฤษภาคม 2559
19 พฤษภาคม 2559
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โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2557 และ 2558 ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
รายได้รวม
1,091,222,041.80
กาไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
81,444,864.27
กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย
77,372,621.06
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
131,994,977.38
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
554,222,076
เงินปั นผลต่อหุ น้
0.06945
เงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น
38,490,657.14
สัดส่ วนการจ่ายเงิ นปั นผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ หลังหัก
49.75
ภาษีและสารองตามกฎหมาย (ร้อยละ)

2558
1,293,051,234.66
86,754,105.74
82,416,400.45
175,920,720.69
667,605,301
0.10
66,760,530.10
81.00

ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุ มลงมติอนุ มตั ิการจัดสรรเงิ นกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุ ม อนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และการตั้งสารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2558 จานวน 4,337,705.29 บาท โดยมีเงื่อนไขตามทีเ่ สนอ โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
504,722,850
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (127 ราย)*
504,722,850
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 125 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
เนื่องจากประธานเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ จึงได้มอบหมายให้ รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ทาหน้าที่ประธาน
ที่ ประชุ มเพื่อดาเนิ นการประชุ มต่อไป และกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระได้ออกจากห้อง
ประชุม จากนั้น รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้มอบหมายให้ที่ปรึ กษากฎหมายดาเนินการประชุมต่อไป
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 กษากฎหมายได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า 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. รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส
กรรมการ
3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา

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
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. รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี วิวัฒนา กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมี
มติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (127 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
504,722,850
504,722,850

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดย
มีมติเป็ 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
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (127 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
504,722,850
504,722,850

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวจีระพันธ์ จินดา กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดย
มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (127 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
504,722,850
504,722,850

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

เมื่อที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง รศ.ดร.
เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ และได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุ ม เพื่อดาเนิ นการ
ประชุมต่อไป
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559
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 ้นพิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั สาหรับปี 2559 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
ค่ าตอบแทนรายเดือน
2558
2559
หน่ วย
ประธานกรรมการ
25,000
25,000
ต่อคน/เดือน
กรรมการ
10,000
10,000
ต่อคน/เดือน
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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ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
ค่ าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น
โบนัสกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริ หาร

15,000
15,000
ต่อคน/เดือน
10,000
10,000
ต่อคน/เดือน
5,000
5,000
ต่อคน/เดือน
ไม่ เกิน 2.0 ล้านบาท ไม่ เกิน 2.0 ล้านบาท
ต่ อปี
ไม่ เกินร้ อยละ 1.5 ของ ไม่ เกิน 3.9 ล้านบาท
ต่ อปี
กาไรสุ ทธิของงบ
การเงินรวม
(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ประกันสุ ขภาพ ประกันชีวติ และ ประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 30,000 บาท
ต่อคนต่อปี
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะได้
สอบถาม สรุ ปได้ดงั นี้
นายสมพงษ์ จิ วะพงศ์ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้สอบถามเกี่ ยวกับที่ มาของจานวนเงิ นโบนัสกรรมการที่ ไม่ เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน
3,900,000 บาท
นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส ได้ช้ ี แจงว่าการกาหนดผลตอบแทนดังกล่าวคานึ งถึ งความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่ม
มากขึ้นเนื่องจากในปี 2559 บริ ษทั จะมีธุรกิจเพิม่ มากขึ้นจากการลงทุนตามที่คุณชัชพลฯ ได้นาเสนอต่อที่ประชุม
นายชวลิ ต ประวีณวรกุล ผูถ้ ื อหุ ้น ได้สอบถามว่าโบนัสสาหรับกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารในปี 2558 เป็ นจานวนเงิ น
เท่าไร และโบนัสในส่ วนของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารสาหรับปี 2559 คือไม่เกิน 2.0 ล้านบาทใช่หรื อไม่
นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส ได้ช้ ี แจงว่าโบนัสสาหรับกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารในปี 2558 เป็ นจานวนเงิ นประมาณ
1.2 – 1.3 ล้านบาท สาหรับค่าตอบแทนกรรมการจานวน 2 ล้านบาทนั้น หมายถึงค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับกรรมการ
ทุกท่าน ไม่ใช่โบนัสของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ประธานได้ช้ ี แจงเพิ่มเติ มว่า ค่าตอบแทนกรรมการจานวนไม่เกิ น 2.0 ล้านบาทนั้น เสมื อนเป็ นเงิ นเดื อนที่ จ่ายให้ก ับ
กรรมการทุกท่าน และมีการกาหนดโบนัสไว้ต่างหากโดยพิจารณาจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั และความรับผิดชอบของ
กรรมการ
นายชวลิต ประวีณวรกุ ล ได้ให้ความเห็ นเพิ่มเติมว่า หากโบนัสของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั จึงเห็นควรกาหนดเป็ นอัตราร้อยละของผลกาไร

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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ประธานได้ขอให้ตวั แทนผูส้ อบบัญชี เป็ นผูช้ ้ ี แจงประเด็นดังกล่าว ซึ่ งนางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ได้ช้ ี แจงว่าการกาหนดโบนัสตามอัตราร้ อยละของผลกาไรจะเป็ นการกดดันคณะกรรมการในการปฏิบตั ิงาน จึง
เห็นว่าไม่ควรกาหนดโบนัสตามผลกาไร แต่อย่างไรก็ดี การกาหนดโบนัสก็ข้ ึนอยูก่ บั นโยบายของบริ ษทั เป็ นหลัก
ประธานจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอในครั้งนี้ก่อน จากนั้น
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559 โดย
จะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจาปี 2559 เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้นไม่ เกิน 2,000,000
บาท กาหนดโบนัสสาหรั บกรรมการที่ไม่ ใช่ ผ้ ูบริ หารไม่ เกิน 3,900,000 บาท และวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่ เกิน
30,000 บาทต่ อคนต่ อปี โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ ม ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
504,725,332
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (130 ราย)*
504,725,332
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 127 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2559
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุ มว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาคัดเลือก
ผูส้ อบบัญชี แห่ ง บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และของบริ ษทั ย่อย
สาหรับรอบปี บัญชี 2559 ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผู ้
ถือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีตามรายชื่อ ดังนี้
1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั นับเป็ นรอบบัญชีที่ 2)
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 )
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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แห่ง บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และของบริ ษทั ย่อย สาหรับรอบ
ปี บัญชี 2559 ซึ่ งมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบจานวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
รายละเอียดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี

2558

2559

ค่าสอบบัญชีบริ ษทั

1,320,000

1,380,000

ค่าสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย

1,071,000

1,180,000

รวมค่ าตอบแทนทั้งสิ้น

2,391,000

2,480,000

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 2559 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 2,480,000 บาท
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามและ
ให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี ประจาปี 2559 โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2559 จานวนไม่ เกิน 2,480,000
บาท ตามทีเ่ สนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (130 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
504,725,332
504,725,332

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จากทุน
จดทะเบียนเดิ ม 333,802,650.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 433,942,650.50 บาท และการแก้ ไ ข
เพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนทะเบียน
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ทั้งใน
ด้านการลงทุนด้านพลังงานทดแทนหรื อพลังงานทางเลือก รวมถึงการเข้าซื้ อกิจการในธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ซึ่ งมี
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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ผลให้บริ ษทั ต้องการเงินทุนเพิ่ม ประกอบกับการลงทุนดังกล่าวอาจจะต้องมีการตัดสิ นใจโดยทันทีหรื อเร่ งด่วน จึง
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทัว่ ไป(General Mandate)
เพื่อรองรั บการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั และเพื่อเตรี ยมการและดาเนิ นการได้โดยเร็ วและทันการณ์ โดยการออกหุ ้น
สามัญจานวน 200,280,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจ
พิจารณาเสนอขายหุ น้ เพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรื อทุกกลุ่ม
บุคคลรวมกันในคราวเดี ยวกันก็ได้ โดยทุ นชาระแล้วในส่ วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกิ นกว่าร้ อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว ณ
วันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เพิ่มทุน ซึ่ งเป็ นจานวน 200,280,000 หุ ้น และหากจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขาย
หุ ้นต่อประชาชนทัว่ ไปหรื อบุคคลในวงจากัด ทุนชาระแล้วในส่ วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้ว ณ
วันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เพิ่มทุน ซึ่ งเป็ นจานวน 133,520,000 หุ ้น และหากจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจากัด ทุนชาระแล้วในส่ วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เพิ่ม
ทุน ซึ่ งเป็ นจานวน 66,760,000 หุ ้น รวมถึ งการกาหนดราคาเสนอขาย วัน และเวลา ที่เสนอขายและรายละเอียดและ
เงื่ อนไขต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุ นดังกล่ าวให้แล้วเสร็ จภายใน
วันที่บริ ษทั จัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ในครั้งถัดไปหรื อภายในวันที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดให้มีการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
และพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียน
เป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 433,942,650.50 บาท (สี่ ร้อยสามสิ บสามล้านเก้าแสนสี่ หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิ บบาทห้าสิ บสตางค์)
แบ่งออกเป็ น 867,885,301 หุน้ (แปดร้อยหกสิ บเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่ งหุ น้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
867,885,301 หุน้ (แปดร้อยหกสิ บเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่ งหุ น้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้

ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ซึ่ งมีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะได้
สอบถาม สรุ ปได้ดงั นี้
นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ความเห็นว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้เป็ นการเพิ่มทุนเพื่อให้บริ ษทั สามารถขยายธุ รกิจได้เร็ ว
ขึ้น แต่เห็นควรให้บริ ษทั กาหนดทิศทางในการดาเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจน
ประธานได้ช้ ีแจงว่าบริ ษทั กาหนดทิศทางในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาขยายธุ รกิจในด้านพลังงานและ
เคมีภณั ฑ์ ซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่บริ ษทั มีความเชี่ยวชาญ และการลงทุนจะต้องไปเป็ นตามวิสัยทัศน์ของบริ ษทั อีกด้วย

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 คิ ดเห็ นเพิ่มเติ มอื่ นใด จึ งเสนอให้ที่ประชุ มลงมติอนุ มตั ิ การเพิ่ม ทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษทั และแก้ไ ข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม
333,802,650.50 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจ านวน 433,942,650.50 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญใหม่ จ านวนไม่ เ กิ น
200,280,000 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ และแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น
ทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (130 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
504,725,332
504,725,332

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

หลังจากผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ในการอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ประธานได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ื อ
หุน้ ที่ให้ความไว้วางใจและมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ และขอให้คาสัญญาว่าในการพิจารณา
ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จะคานึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก
วาระที่ 10 พิจ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ นสามั ญเพิ่ม ทุ นแบบมอบอ านาจทั่ว ไป (General Mandate) จ านวน
200,280,000 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 200,280,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการ
จัดสรรดังนี้
จัดสรรให้ แก่
ประเภทหุ้น
ร้ อยละต่ อทุนชาระแล้ ว
จานวนหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ เดิม (RO)
สามัญ
ไม่เกินร้อยละ 20
133,520,000
ประชาชน (PO)
สามัญ
บุคคลในวงจากัด (PP)
สามัญ
ไม่เกินร้อยละ 10
66,760,000
รวมทั้งสิ้น
ไม่ เกินร้ อยละ 30
200,280,000

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 | 18

ทั้งนี้ มอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษ ทั เป็ นผูม้ ี อานาจในการพิจารณาและกาหนดเงื่ อนไขรายละเอี ยดอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ น้ ดังกล่าว รวมทั้งมีอานาจในการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
มีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนนี้
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) จานวน 200,280,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุ ม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 200,280,000
หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (130 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
504,725,332
504,725,332

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่ าเสนอขายไม่ เกิน 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การออกและเสนอขายหุ น้ กู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
: 1) เพื่อจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ในชาระคืนเงินกู้ การลงทุน และ/หรื อ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ทัว่ ไป
2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูล้ งทุนของ
บริ ษทั
ประเภทตราสารหนี้ : หุ ้ น กู้ช นิ ด ระบุ ชื่ อ ผู ้ถื อ หรื อ ไม่ ร ะบุ ชื่ อ ประเภทด้อ ยสิ ท ธิ ห รื อ ไม่ ด้อ ยสิ ท ธิ มี ห รื อ ไม่ มี
หลักประกัน มีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออก
และเสนอขายเพียงชุดเดียวหรื อหลายชุดในคราวเดียวกัน หรื อหลายคราวก็ได้
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนกาหนด และ/หรื อ หุ ้นกู้ครบกาหนด บริ ษทั สามารถ
ออกหุ ้นกูช้ ุ ดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ ้นกูช้ ุ ดใหม่รวมกับมูลค่าหุ ้นกูค้ งค้างเดิมที่
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 | 19

อายุตราสารหนี้
สกุลเงิน
อัตราดอกเบี้ย
การไถ่ถอนก่อน
กาหนด

:
:
:
:

การเสนอขาย

:

เงื่อนไขอื่นๆ

:

ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 1,000,000,000 บาท หรื อเทียบเท่า
ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ น้ กู้
สกุลเงินบาท และ/หรื อ สกุลเงินตราต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจมีหรื อไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ ้นกูค้ ืนก่อนกาหนด และ/หรื อ บริ ษทั อาจมีหรื อไม่
มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ น้ กูค้ ืนก่อนกาหนด ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออก
หุ น้ กูใ้ นแต่ละครั้ง
เสนอขายหุ ้นกูใ้ นคราวเดี ยว และ/หรื อ หลายคราว และ/หรื อ เป็ นโครงการ และ/หรื อ ใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทาการเสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าวในประเทศ และ/
หรื อ ในต่างประเทศ ให้แก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป (Public Offering) และ/หรื อ ผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) และ/หรื อ ผูล้ งทุนสถาบันในประเทศ และ/หรื อ ผูล้ งทุนสถาบันใน
ต่างประเทศ และ/หรื อ ผูล้ งทุนรายใหญ่ ในคราวเดี ยวกันหรื อหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องซึ่ งมี ผลใช้บงั คับในขณะที่
ออกและเสนอขายหุ น้ กูน้ ้ นั
การออกและเสนอขายหุ ้นกู้จะขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ น้ กูใ้ นแต่ละครั้ง และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรื อ คณะกรรมการบริ หาร หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ คณะกรรมการบริ หารได้รับ
มอบหมาย มีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้
ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้กาหนด ตามความจาเป็ นและเห็นสมควรที่จะต้องกาหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่ น
ชื่ อหุ ้นกู้ ลักษณะการขายหุ ้นกู้ จานวนหุ ้นกู้ที่ จะออกและเสนอขายในแต่ ละคราว ประเภทของหุ ้น การค้ าประกัน
หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิ ทธิ ไถ่ถอนก่อนกาหนด สิ ทธิ และหน้าที่อื่นใดตามประเภท
หุ ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ ย วิธีการชาระเงิ นต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและ
จัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุ ้นกู้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ รวมถึงการนาหุ ้นกูด้ งั กล่าวไปจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ หรื อตลาดรองใดๆ
รวมถึ งองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอานาจดาเนิ นการขออนุ ญาตดาเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูล และการดาเนิ นการอื่นใดกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอานาจในการดาเนิ นการใดๆ ทั้งปวงตามที่จาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่ องกับการออกและ
เสนอขายหุ น้ กู้
ประธานได้กล่าวเสริ มว่า จากงบการเงิ นของบริ ษทั จะเห็ นว่าปั จจุบนั บริ ษทั มี ภาระหนี้ เงิ นกู้ระยะยาวเพื่อใช้ลงทุ นใน
โครงการต่างๆ ค่อนข้างมาก คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็ นควรพิจารณาการออกหุ ้นกู้ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าเงิ นกู้
ระยะยาว เพื่อลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
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 ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะได้
สอบถาม สรุ ปได้ดงั นี้
นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ สังเกตุวา่ ไม่มีการกาหนดอายุของหุ ้นกูท้ ี่จะออกและเสนอขาย
ประธานได้ช้ ี แจงว่า เนื่ องจาก UAC เป็ นบริ ษทั ขนาดเล็กจึงไม่สามารถออกหุ ้นกูร้ ะยะยาวเหมือนองค์กรขนาดใหญ่ได้
ดังนั้นระยะเวลาของหุ ้นกูจ้ ะอยูท่ ี่ประมาณ 3-4 ปี
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุ มลงมติ อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขาย
ไม่เกิ น 1,000,000,000 บาท หรื อเทียบเท่า โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุ ม อนุ มัติการอนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ โดยมีมูลค่ าเสนอขายไม่ เกิน 1,000,000,000 บาท หรื อ
เทียบเท่ า โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (130 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
504,725,332
504,725,332

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 12 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า หากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่ องอื่นใดนอกจากที่
กาหนดไว้หนังสื อเชิ ญประชุ มนั้น จะต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมดหรื อเท่ากับ 222.54 ล้านหุน้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุ มได้สอบถาม
และให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ น้ ได้สอบถามสรุ ปได้ ดังนี้
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นางสาวกุลธิ ดา จันทร์ ใส ผูร้ ับมอบอานาจ ได้สอบถามว่าบริ ษทั จะนาบริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิ เมอร์ แอนด์ เคมิ
คัลส์ จากัด (UAPC) เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อไม่
ประธานได้ช้ ี แจงว่า โดยหลักการหากธุ รกิ จสามารถเติ บโตได้เป็ นอย่างดี และมี ความพร้ อมที่ จะเข้าเป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็เห็นควรพิจารณาที่จะนา UAPC เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ ือ
หุ ้นของ UAC เอง เนื่องจาก UAC ถือหุ ้นทั้งหมดใน UAPC หากบริ ษทั นา UAPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก็จะให้สิทธิ ในการซื้ อหุ น้ IPO กับผูถ้ ือหุ น้ ของ UAC ก่อนนักลงทุนทัว่ ไป
นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้ขอให้ช้ ีแจงในเรื่ องดังนี้
1. แนวโน้มในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ในอีก 3 ปี ข้างหน้า
2. ในอนาคตผลกาไรจะมาจากธุ รกิจด้านใดบ้าง
3. โอกาสที่อตั ราผลกาไรสุ ทธิ จะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10
ประธานได้มอบหมายให้นายชัชพล ประสพโชค เป็ นผูช้ ้ ีแจงประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุม
นายชัชพล ประสพโชค ได้ช้ ีแจงว่า ในปี 2559 คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 โดยจะมีรายได้จากการผลิต
เพิ่มมากขึ้ น แต่เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องรับรู ้ ค่าเสื่ อมราคาจากโรงงานต่างๆ ที่ ดาเนิ นการอยู่ในปั จจุ บนั จึ งส่ งผลให้
อัตราผลกาไรสุ ทธิ น้ นั ต่ากว่า 10% จึงเห็นควรให้พิจารณาผลการดาเนินงานจาก EBITDA ซึ่ งเป็ นผลกาไรที่เกิดจาก
การดาเนิ นธุ รกิจ โดยในปี 2558 บริ ษทั เริ่ มมีอตั รา EBITDA ที่เพิ่มสู งขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 สาหรับแนวโน้มการ
ดาเนิ นธุ รกิ จในอนาคตจะยังคงมุ่งเน้นในธุ รกิ จด้านพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกและเคมีภณ
ั ฑ์ ซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่
บริ ษทั มีความเชี่ยวชาญและได้มีการกาหนดแผนธุ รกิจในอีก 4 ปี ข้างหน้าไว้อย่างชัดเจนแล้ว
นายโสรัตน์ อุนหะวรากร ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเกี่ยวกับการเข้าซื้ อโรงไฟฟ้ าจากบริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จากัด ดังนี้
1. ผลตอบแทนจากการลงทุนในการเข้าซื้ อโรงไฟฟ้ าดังกล่าว
2. ผลกระทบจากค่าเสื่ อมราคา
3. ประเภทของสัญญาขายไฟฟ้ าและอายุของสัญญาขายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
4. การเดินท่อก๊าซจากแหล่งน้ ามันอื่นเพื่อเพิ่มวัตถุดิบให้กบั โรงงาน PPP จะมีโอกาสที่จะเกิดปั ญหาเช่นเดียวกับของ
SML หรื อไม่ เนื่องจากปั จจุบนั ราคาน้ ามันลดต่าลงมากซึ่ งอาจส่ งผลให้หยุดการผลิตได้
นายชัชพล ประสพโชค ได้ช้ ีแจงดังนี้
1. ผลตอบแทนจากการลงทุนในการเข้าซื้ อโรงไฟฟ้ า (Project IRR) อยูท่ ี่ประมาณ 17- 18%
2. การลงทุนในโรงไฟฟ้ ามีผลให้ค่าเสื่ อมราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็ นการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
3. สัญญาขายไฟฟ้ าเป็ นประเภท VSPP โดยเป็ นสัญญาระยะยาวและสามารถต่ออายุสัญญาได้
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4. พื้นที่แหล่งน้ ามันที่จงั หวัดสุ โขทัยยังคงมีการผลิตน้ ามันอย่างต่อเนื่ อง และหากได้สัมปทานในการผลิตน้ ามันแล้ว
ก็ไม่สามารถหยุดการผลิ ตได้ ซึ่ งบริ ษทั ได้ทาสัญญาระยะยาวจนกว่าจะหมดอายุสัมปทาน ดังนั้นจึงไม่น่าจะเกิ ด
ปั ญหาเช่นที่ผา่ นมา อีกทั้งต้นทุนการผลิตของแหล่งน้ ามันแห่งใหม่ที่บริ ษทั ได้ต่อท่อก๊าซนั้นยังคงมีตน้ ทุนที่ต่ากว่า
ราคาขายด้วย
นายธนาวิน ชื่ นวัฒนาประณิ ธิ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า การกระจายประเภทธุ รกิ จไปยังธุ รกิ จอื่น เช่ น ธุ รกิ จ
บริ การ อาจจะช่วยกระจายความเสี่ ยงให้กบั บริ ษทั ได้ เนื่ องจากธุ รกิจด้านพลังงานอยูใ่ นขาลงและนโยบายภาครัฐยัง
ไม่มีความชัดเจนในการให้การสนับสนุนธุ รกิจด้านพลังงาน
ประธานได้ช้ ีแจงว่าบริ ษทั มุ่งเน้นที่จะพิจารณาการขยายธุ รกิจไปยังธุ รกิจที่มีความเชี่ ยวชาญมากกว่าการกระจายความ
เสี่ ยงในการลงทุนแม้วา่ จะเป็ นธุ รกิจที่มีโอกาสที่จะเติบโตได้
นายธนาวิน ชื่ นวัฒนาประณิ ธิ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้ให้ความเห็ นเพิ่มเติ มว่าโรงงาน PPP ซึ่ งที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้อนุ มตั ิการ
ลงทุนในโครงการดังกล่าวเมื่อปี 2555 ด้วยมูลค่าการลงทุน 620 ล้านบาท โดยปั จจุบนั โรงงานดังกล่าวประสบปั ญหา
เรื่ องวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอ หากมีการลงทุนซื้ อหลุมน้ ามันมูลค่าประมาณ 200 ล้านบาทและลงทุนในการเดินท่อก๊าซ
มูลค่า 100 ล้านบาท รวมเป็ นเงินลงทุนเกือบ 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับปริ มาณวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต จะเป็ น
การลงทุนที่สูงเกินไปหรื อไม่ และผลตอบแทนในการลงทุนดังกล่าวเป็ นจานวนเท่าไร
ประธานได้ช้ ี แจงว่าคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างรอบคอบและรัดกุม ซึ่ งการ
ลงทุนอาจก่อให้เกิดผลกาไรหรื อขาดทุนได้ ซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติในการดาเนิ นธุ รกิจ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการไม่ได้นิ่ง
นอนใจที่จะกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั
นายชัชพล ประสพโชค ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนของบริ ษทั สยามโมเอโกะ จากัด ในการขุดเจาะหลุมน้ ามันอยูท่ ี่
ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยและตรวจสอบได้ ไม่ใช่มูลค่า 200 ล้านบาทอย่างที่เข้าใจ นอกจากนี้
โรงงาน PPP ขายผลิ ตภัณฑ์ครบทั้ง 3 ประเภทตั้งแต่เดื อนพฤศจิกายน 2557 และยังผลิ ตได้อย่างต่อเนื่ องมาจนถึ ง
ปั จจุบนั แม้วา่ ปริ มาณวัตถุดิบจะน้อย แต่ก็ได้รับมาอย่างต่อเนื่องอยูท่ ี่ประมาณ 400,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยคาดว่า
ในปี 2559 จะสามารถผลิตได้เต็มกาลังการผลิตที่ออกแบบไว้หลังจากที่โครงการเดินท่อก๊าซแล้วเสร็ จ
นายธนาวิน ชื่นวัฒนาประณิ ธิ ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงงาน CBG ดังนี้
1. ปั จจุบนั ใช้ขา้ วโพดเป็ นวัตถุดิบแทนหญ้าเนเปี ยร์ ค่ากลูโคสที่ได้น้ นั เหมาะสมกับการผลิตหรื อไม่
2. ด้วยสภาวะแห้งแล้งในขณะนี้จะส่ งผลต่อปริ มาณวัตถุดิบหรื อไม่
3. บริ ษทั มีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มอีกหรื อไม่ หากยังคงมีปัญหาเรื่ องวัตถุดิบ
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นายกิตติ ชี วะเกตุ ได้ช้ ี แจงวัตถุดิบหลักยังคงเป็ นหญ้าเนเปี ยร์ ส่ วนข้าวโพดถือเป็ นวัตถุ ดิบรอง ซึ่ งจากการทดสอบ
พบว่าข้าวโพดให้สารอาหารที่สูงกว่าหญ้าเนเปี ยร์ และการใช้ขา้ วโพดเป็ นวัตถุดิบจะเป็ นการลดภาระหมอกควันใน
การเผาทิ้งเพื่อกาจัดข้าวโพดหลังจากการเพาะปลูกอีกด้วย อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้กาหนดเกณฑ์ในการรับซื้ อข้าวโพด
ซึ่ งชาวบ้านก็ให้ความสนใจและนาข้าวโพดมาขายให้กบั โรงงานประมาณ 60 -70 ตันต่อวัน ดังนั้น จึงหยุดการใช้
หญ้าเนเปี ยร์ และหันมาใช้ขา้ วโพดซึ่ งให้สารอาหารที่สูงกว่าแทน เนื่องจากหญ้าเนเปี ยร์ สามารถเก็บไว้ใช้งานได้ และ
เมื่อปริ มาณข้าวโพดลดลงเมื่อหมดหน้าเก็บเกี่ยว ก็จะกลับมาใช้หญ้าเนเปี ยร์ เช่นเดิม ซึ่ งเป็ นวิธีบริ หารจัดการวัตถุดิบ
ของโรงงาน นอกจากนี้ บริ ษทั อยูร่ ะหว่างขออนุญาตขายไฟฟ้ าเพิ่มเนื่องจากมีปริ มาณการผลิตที่เพิ่มสู งขึ้นอีกด้วย จึง
เห็นได้วา่ การบริ หารจัดการวัตถุดิบเช่นนี้ จะเป็ นการสร้างประโยชน์ต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และต่อบริ ษทั เอง
นายสุ ทธิ พงษ์ เวศย์วรุ ตม์ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้สอบถามเกี่ ยวกับโรงงาน PPP ว่าเมื่อผลิ ตได้เต็มกาลังการผลิ ตแล้ว จะรับรู ้
รายได้เท่าไร
นายชัช พล ประสพโชค ได้ช้ ี แจงว่า ความคื บหน้าโครงการเดิ นท่อก๊ าซอยู่ที่ป ระมาณ 95% และอยู่ระหว่า งรอ
ใบอนุญาตซึ่ งจะใช้เวลาประมาณ 30 วันหลังจากเดินท่อก๊าซแล้วเสร็ จ ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จและเริ่ มผลิตได้เต็มกาลัง
การผลิตในเดือนมิถุนายน 2559 โดยคาดว่าจะมีประมาณการรายได้ต่อปี อยูท่ ี่ 250 – 300 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ราคา
ขายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดด้วย
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อให้ความเห็ นเพิ่มเติม เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อให้ความเห็ น
เพิ่มเติม ประธานจึงเปิ ดกล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา)

ลงชื่อ

ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร)

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
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