
 

 

 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 
ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย ์เสรีววิฒันา ประธานกรรมการบริษทั ยเูอซี โกล 
บอล จ ากดั (มหาชน) เป็นประธานท่ีประชุม  

 
นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรีพลี ไดก้ล่าวตอ้นรับและแนะน ากรรมการบริษทั ตวัแทนผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย 

ต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
   
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา  ประธานกรรมการบริษทั 
2. นายกิตติ ชีวะเกต ุ   กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายชชัพล ประสพโชค  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  
4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและบญัชี  
5. นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแล

กิจการ 
6. นายปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
7. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
ตวัแทนผู้สอบบัญชี 

1. นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์  บจก. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
ทีป่รึกษากฎหมาย 

1. นายสมยศ สุธีรพรชยั  บจก. วายแูอนดพ์าร์ทเนอร์ส 
 

จากนั้น นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรีพลี ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เม่ือจบการ
ประชุม ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านน าส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัเพ่ือ
จดัเก็บไวเ้ป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป  และไดเ้รียนเชิญ นายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการบริษทัและประธานท่ี
ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม  
 
ประธานไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 โดยไดแ้จง้เก่ียวกบัขอ้บงัคบัของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงวธีิปฏิบติัในการประชุม ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามขอ้มูลท่ีน าเสนอ ดงัน้ี 
1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
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2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะ
ก าหนดไว ้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดออกเสียงไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรคะแนนเพ่ือนบัคะแนนเสียงท่ีใช้
เป็นมติท่ีประชุม และจะถือวา่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดย้กมือ หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบตัรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนน
เสียงท่ีเห็นดว้ยทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัรลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะก ากบัดว้ย   

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู ้ถือหุ้นนั้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนงัสือ
มอบฉนัทะแลว้ ใหถื้อเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะนั้นเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะมาประชุมแทนโดยมิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกคะแนนเสียงไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนน
จะใชว้ธีิเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาท่ีก าหนด   ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถ
ลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมได ้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านั้น 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ
สามารถลงคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้ได ้โดยฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

8. ส าหรับมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระของการประชุมคร้ังน้ี ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ยกเวน้ในวาระท่ี 2 เป็นเร่ืองรายงานให้ท่ีประชุมทราบไม่ตอ้งลงมติ  วาระท่ี 4 และ 9 ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และวาระท่ี 7 ตอ้งผา่น
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ส่วนวาระท่ี 11 แลว้แต่กรณี
วา่ผูถื้อหุน้จะเสนอเร่ืองใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

9. หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นนั้นจะตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 222.54 ลา้นหุน้ 

 
ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทั Quid Lab จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน โดยขออาสาสมคัร 1 ท่านในการ
เขา้ร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม ไดแ้ก่ นายจิรากร เกียรติมานะโรจน์ ผูถื้อหุ้น โดยการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้นท่ี
เขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 54 ราย จ านวนหุน้รวม 406,815,682 หุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้จ านวน 26 
ราย จ านวนหุน้รวม 78,449,947 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจ านวน 80 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 485,265,629 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 72.69 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 667,605,301 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั ท่ีก าหนดองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 
ประธานได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมให้ท่ีประชุมทราบว่า ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม ขอให้ผูถื้อหุ้นถามเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกับวาระนั้นๆ 
ส าหรับประเด็นอ่ืนๆใหผู้ถื้อหุน้ถามใน “วาระอ่ืนๆ” ในช่วงทา้ยของการประชุม ทั้งน้ี เพ่ือไม่ใหเ้สียเวลาแก่ผูถื้อหุน้ท่านอ่ืน และขอให้
ผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะซกัถามยกมือข้ึน เพ่ือเจา้หนา้ท่ีจะไดน้ าส่งไมโครโฟนให้ผูถื้อหุ้น โดยขอให้แจง้ช่ือและนามสกุล เพื่อใช้
ในการจดบนัทึกการประชุมในคร้ังน้ีดว้ย   
 
จากนั้นประธานจึงเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชุม เป็นล าดบั   
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วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่21 เมษายน 2559 
 
ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559  ซ่ึงไดมี้การจดัท ารายงาน
การประชุมและไดส่้งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมทางเวบ็ไซดข์องบริษทั 
(www.uac.co.th) แลว้ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชุมไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งและสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายงานการประชุมดงักล่าว  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559  ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 5 ราย จากเดิม 80 ราย 
 
วาระที ่2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 
 
ประธานไดม้อบหมายให ้นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 2559 

 
นายชชัพล ประสพโชค ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 2559 ดงัน้ี 

งบการเงนิรวม  (หน่วย : ลา้นบาท) 2558 2559 เพิม่ขึน้(ลดลง) การเปลีย่นแปลง(%) 
รายไดร้วม 1,465.17 1,349.92 ลดลง 7.87 
ก าไรขั้นตน้ 252.03 289.14 เพ่ิมข้ึน 14.73 
ส่วนแบ่งผลก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 79.19 31.19 ลดลง 60.62 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 197.80 248.50 เพ่ิมข้ึน 25.63 
ตน้ทุนทางการเงิน 51.08 68.18 เพ่ิมข้ึน 33.49 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 101.13 29.02 ลดลง 71.30 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม  94.00 24.71 ลดลง 73.72 
ค่าเส่ือมราคา  65.15 94.46 เพ่ิมข้ึน 44.99 
EBITDA 217.31 191.31 ลดลง 11.96 

 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน้=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 485,881,740 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (85 ราย)* 485,881,740 100.00 

http://www.uac.co.th/
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โดยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปี 2559 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
• รายไดปี้ 2559 ท่ีลดลงร้อยละ 8.42 เม่ือเทียบกบัปี 2558 เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง และก าลงัซ้ือของกลุ่มปิโตเคมีท่ี

ลดลง  ขณะท่ีก าไรขั้นตน้นั้นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.73 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงฝ่ายบริหารไดมี้นโยบายท่ีจะเพ่ิมอตัราส่วนก าไร
ขั้นตน้อยา่งต่อเน่ือง   

• ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงร้อยละ 60.62 โดยส่วนใหญ่เกิดจากผลการด าเนินงานของบริษทั บางจากไบโอ
ฟเูอล จ ากดั (BBF) ท่ีลดลง สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐในการประกาศปรับลดส่วนผสมไบโอดีเซล จาก B7 เป็น 
B5 และ B3 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 และวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 ตามล าดบั ท าให้เกิดผลขาดทุนจาก Stock Loss 
เน่ืองจาก BBF ไดส้ ารองวตัถุดิบเพ่ิมเติมเพ่ือใชใ้นการผลิตส าหรับโรงงานท่ี 2 (จากเดิม 360,000 ลิตร/วนั เป็น 810,000 ลิตร/วนั) 
ซ่ึงเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ปี 2559  

• ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึน 50.70 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของโรงงาน
แม่แตง 1 จ านวน 37.85 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการตั้งส ารองตามมาตรฐานบญัชี  ขณะท่ีตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน 17.11 ลา้นบาท ซ่ึง
เกิดจากเงินกูย้มืส าหรับโครงการต่างๆ 

• ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน 29.31 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากค่าเส่ือมของโรงไฟฟ้าเสาเถียรและประดู่เฒ่าซ่ึงบริษทั ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี ่
จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บโอนกิจการเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559  รวมถึงค่าเส่ือมราคาของบริษทั ยเูอซี แอด็วานซ์ โพลิเมอร์ แอนด ์
เคมิคลัส์ จ ากดั (UAPC) ซ่ึงบริษทัไดรั้บโอนกิจการเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ส่งผลใหบ้ริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ UAPC ใน
ปี 2558 เพียง 8 เดือน เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซ่ึงบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาเตม็ปี 

• สดัส่วนรายไดใ้นปี 2559 นั้นมาจากธุรกิจ Trading ร้อยละ 62 และธุรกิจการผลิต (Manufacturing) ร้อยละ 38 โดยเกิดจากธุรกิจ
ดา้นพลงังานและเคมีภณัฑคิ์ดเป็นสดัส่วนร้อยละ 12 และ 26 ตามล าดบั   

 
ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและงบกระแสเงินสดปี 2559 เปรียบเทียบกบัปี 2558 มีดงัน้ี 

อตัราส่วนทางการเงนิ 2558 2559 
EBITDA (%) 14.84% 14.17% 
Net Profit Margin (%) 6.50% 1.84% 
ROA (%) 4.27% 0.85% 
ROE (%) 9.70% 2.13% 
EPS (บาท) 0.15 0.05 
D/E 1.53 1.40 

 
งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2558 2559 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 78.91 121.12 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (830.04) (374.20) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 792.07 137.58 
เงินสดสุทธิ 40.50 (115.38) 
เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 100.31 140.81 
เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 140.81 25.43 
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ในปี 2559 มีเหตุการณ์ท่ีส าคญัของบริษทั โดยสรุปไดด้งัน้ี 
1. บริษทัไดป้รับปรุงโครงสร้างธุรกิจ ดงัน้ี 

 
2. ในเดือนมกราคม 2559 บริษทัไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program รุ่นท่ี 2 จากทั้งหมด 

5 บริษทั ซ่ึงตลาดหลกัทรัพย ์mai เป็นผูส้นบัสนุนโครงการดงักล่าว เพ่ือพฒันาความรู้ดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนให้แก่บริษทัจด
ทะเบียนในกลุ่ม mai  นอกจากน้ี บริษทัยงัไดรั้บคดัเลือกให้เป็นบริษทั “หุ้นย ัง่ยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment : 
THIS” ประจ าปี 2559 โดยมีบริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บคดัเลือกทั้งส้ินจ านวน 51 บริษทั และเป็นกลุ่มบริษทัจดทะเบียนใน mai 
จ านวน 6 บริษทั ซ่ึงเขา้รับรางวลัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 

3. ใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 มีอายคุรบ 3 ปี ซ่ึงมีการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559 มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W1 มาใชสิ้ทธิทั้งหมด 33,850,052 หน่วย คิดเป็นหุ้น UAC จ านวน 45,431,032 หุ้น ไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิทั้งส้ิน 
253,873,279.10 บาท 

4. เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บมอบกิจการโรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ และโรงไฟฟ้าประดู่
เฒ่า จากบริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั รวมก าลงัการผลิตทั้งส้ินประมาณ 7 MW 

5. บริษทัไดรั้บเลือกเป็น 1 ใน 30 บริษทัจดทะเบียน mai ในการเขา้ร่วม “โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวตักรรมส าหรับ
ผูป้ระกอบการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (NIA)  และได้รับรางวลั “องค์กร
นวตักรรมยอดเยี่ยม” จากการน าเสนอผลงานวิจยัและพฒันาทางดา้นเคมีภณัฑ์ของบริษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ จ ากดั 
(UAPC) เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 

6. บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั (BBF) ซ่ึงบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ไดข้ยายก าลงัการผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซลจากเดิม 
360,000 ลิตร/วนั เป็น 810,000 ลิตร/วนั เพ่ือรองรับความตอ้งการท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเร่ิมเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชยใ์นช่วงปลาย
ไตรมาส 2 ปี 2559  

7. บริษทัไดด้ าเนินการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งน ้ ามนัเสาเถียร-เอของบริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
(ปตท.สผ.) มายงัโรงงานผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (PPP) เพ่ือเพ่ิมวตัถุดิบในการผลิตก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ก๊าซปิโตรเลียม
เหลวหรือก๊าซหุงตม้ (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ให้ไดเ้ต็มก าลงัการผลิตท่ีออกแบบไว ้โดยสามารถทดสอบระบบ
และเดินเคร่ืองผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และเร่ิมเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชยเ์ม่ือเดือนสิงหาคม 2559 
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8. บริษทัไดส่้งตวัแทนเขา้ร่วมกิจกรรม “วนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 2559” ภายใตแ้นวคิด “กรรมสนองโกง” ด้วยองค์กรต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) (ACT) เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 11 กนัยายน 2559 ณ บริเวณทอ้งสนามหลวง กรุงเทพฯ 

9. เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 บริษทั ยเูอซี ยทิูลิตีส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขา้ถือหุน้บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 200 ลา้นบาท เพ่ือร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะขนาด 3 MW ท่ีภาคใตแ้ละ
โครงการอ่ืนๆ ในอนาคต 

10. ในปี 2559 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ ทั้งในดา้นการดูแลพนกังานและสังคม ดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคม และการบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร  อีกทั้ งบริษัทยงัมุ่งเน้นและสนับสนุนให้
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัตระหนกัถึงการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธกิจของบริษทั  รวมถึง 
บริษทัมีการก าหนดนโยบายป้องกนัการทุจริต การเปิดช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ และ
เขา้ร่วมกิจกรรมงานวนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่แห่งชาติ    

 
ทั้งน้ี บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2559  ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2559 ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560   นอกจากน้ียงัไดเ้ผยแพร่
รายงานประจ าปีทางเวบ็ไซดข์องบริษทั (www.uac.co.th) ดว้ย  จากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดส้อบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นายววิฒัน์ คูสกลุ ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2558  
 
ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินบญัชี เป็นผูช้ี้แจงในประเด็นดงักล่าว 
 
นางสาวนิลรัตน์ฯ ไดช้ี้แจงวา่ ค่าใชจ่้ายในการบริหารของปี 2558 นั้น บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายของ UAPC มาเพียง 8 เดือน ขณะท่ีปี 2559 
บริษทัรับรู้มาเตม็ปี จึงท าใหค้่าใชจ่้ายเพ่ิมสูงข้ึน 
 
นายชชัพลฯ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า สาเหตุหลกัท่ีท าให้ค่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2559 เพ่ิมสูงข้ึนคือ ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
จ านวน 37.85 ลา้นบาท อีกส่วนหน่ึงเกิดจากการรับรู้ค่าใชจ่้ายในการบริหารของ UAPC ดว้ยระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัดงัท่ีนางสาว
นิลรัตน์ฯ ไดช้ี้แจงขา้งตน้ 
 
นายววิฒัน์ คูสกลุ ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์กิดจากสินทรัพยใ์ด 
 
นายชชัพลฯ ไดช้ี้แจงวา่บริษทัไดมี้การบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของโรงงานแม่แตง 1 ซ่ึงผลิตก๊าซชีวภาพอดัเพ่ือ
การคมนาคม (Compressed Bio-methane Gas:CBG) ขายให้กบับริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.)  โดยในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา 
โรงงานดังกล่าวประสบปัญหาในการผลิตและคุณภาพของวตัถุดิบ จึงไม่สามารถผลิต CBG เพ่ือขายให้กับ ปตท. ได้ตามสัญญา 
ประกอบกบัราคาน ้ ามนัลดลงต ่ามาก ส่งผลให้ตน้ทุนของ ปตท. สูงข้ึน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นควรระงบัสัญญาไวก่้อน จึงท าให้
บริษทัตอ้งบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชี ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การโอนยา้ยสินทรัพยข์องโรงงาน
แม่แตง 1 บางส่วนเพ่ือไปใชง้านในโรงงานแม่แตง 2 เพ่ือสร้างมูลค่าของสินทรัพย ์และอยูร่ะหวา่งพิจารณาแนวทางในการด าเนินการ
กบัโรงงานแม่แตง 1 เพ่ือใหไ้ดข้อ้ยติุต่อไป 
 
นายววิฒัน์ คูสกลุ ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัอตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจ Trading และ Manufacturing 
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นายชชัพลฯ ไดช้ี้แจงวา่ อตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจ Trading ยอ้นหลงัประมาณ 5 ปี อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 18 – 22  ส าหรับอตัราก าไร
ขั้นตน้ของธุรกิจ Manufacturing นั้น ข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจซ่ึงจะมีอตัราท่ีแตกต่างกนั 
 
นางสาวอิรารมย ์อนนัต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่บริษทัสามารถคาดการณ์เก่ียวกบันโยบายภาครัฐท่ีจะมีการเปล่ียนแปลส่วนผสมไบโอ
ดีเซลเพ่ือลดความเส่ียงในการเกิด Stock Loss หรือไม่ 
 
ประธานได้ช้ีแจงว่าไม่สามารถคาดการณ์นโยบายภาครัฐได ้ซ่ึงส่งผลต่อการบริหารจดัการของบริษทัในเร่ืองของการลงทุนดา้น
พลงังานค่อนขา้งมาก  ทั้งน้ี บริษทัถือหุน้ใน BBF เพียงร้อยละ 30  ซ่ึงท่ีผา่นมา BBF มีผลการด าเนินงานท่ีดีมาโดยตลอด 
 
นายสมพงษ ์จิวะพงศ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่โรงงานก๊าซชีวภาพจะมีโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาดา้นขาดแคลนวตัถุดิบหรือไม่  
 
นายชชัพลฯ ไดช้ี้แจงวา่ปัจจุบนัพืชพลงังานท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบไดแ้ก่ หญา้เนเปียร์ ตน้ขา้วโพด และ พืชทางการเกษตรในพ้ืนท่ี ซ่ึงบริษทั
มีความมัน่ใจวา่วตัถุดิบในพ้ืนท่ีนั้นเพียงพอต่อการผลิตของโรงงานแม่แตง 2   ส าหรับโครงการก๊าซชีวมวลท่ีอยูร่ะหวา่งศึกษาขอ้มูล
โครงการอยูน่ั้น เร่ืองของแหล่งวตัถุดิบจะเป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณาลงทุนดว้ย 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 
จึงเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว 
 
มตทิีป่ระชุม  รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
ประธานไดม้อบหมายใหท่ี้ปรึกษากฎหมายด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระต่อไป 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้ง
จดัท างบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบแลว้ จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ซ่ึงสรุปสาระส าคญัได้
ดงัน้ี 

รายการ 2558 2559 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 2,735.14 2,980.09 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 1,623.73 1,713.89 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 1,111.41 1,266.19 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,465.17 1,349.92 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 94.00 24.40 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้) 631,874,101 667,605,301 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.15 0.05 
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ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ซ่ึงไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ส าหรับปี 2559 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซกัถามและให้ขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติมอ่ืนใด จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติังบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม  อนุมตังิบการเงนิส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 15 ราย จากเดิม 85 ราย 
 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบวา่ คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 200,280,000 หุ้น 
จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 433,942,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 
ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน   333,802,650.50 บาท (สามร้อยสามสิบสามลา้นแปดแสนสองพนัหกร้อยหา้สิบบาทหา้สิบสตางค)์ 
           แบ่งออกเป็น         667,605,301 หุน้   (หกร้อยหกสิบเจ็ดลา้นหกแสนหา้พนัสามร้อยหน่ึงหุน้)               
           มูลค่าหุน้ละ                      0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 
          หุน้สามญั               667,605,301 หุน้   (หกร้อยหกสิบเจ็ดลา้นหกแสนหา้พนัสามร้อยหน่ึงหุน้)   
          หุน้บุริมสิทธิ                         -     หุน้ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซกัถามและให้ขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน้=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 498,285,329 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (100 ราย)* 498,285,329 100.00 
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มติที่ประชุม  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 433,942,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสุทธิเพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงิน
ไดแ้ละส ารองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการตั้งส ารองตามกฎหมายเพ่ิมอีก 341,467.16 บาท ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัมีเงินส ารองสะสมเป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งส้ิน 29,238,544.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของทุนจดทะเบียน และเสนอใหจ่้ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท  เป็นเงินจ านวน 33 ,380,265.05 บาท  โดยเงินปันผล
ดงักล่าวจะจ่ายออกจากบญัชีก าไรสะสม ซ่ึงเป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งผลก าไรท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเป็นรายได้
เพื่อเสียภาษีนิติบุคคล โดยมีก าหนดการจ่ายปันผล ดงัน้ี 

วนับนัทึกรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล  16 มีนาคม 2560 

วนัท่ีรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน  17 มีนาคม 2560 
วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 24 เมษายน 2560 

 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2558 และ 2559 ดงัน้ี 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 2558 2559 
รายไดร้วม 1,293,051,234.66 1,031,482,252.73 
ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 86,754,105.74 7,225,564.02 
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 82,416,400.45 6,884,096.86 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 175,920,720.69 116,044,387.45 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 631,874,101 667,605,301 
เงินปันผลต่อหุน้  0.10 0.05 
- จากก าไรสุทธิประจ าปี 
 - จากก าไรสะสม 

0.091 
0.009 

- 
0.05 

เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 66,760,430.10 33,380,265.05 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม สรุปไดด้งัน้ี 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน้=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 498,285,329 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (100 ราย) 498,285,329 100.00 
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นายสมพงษ ์จิวะพงศ ์ผูถื้อหุน้ ไดใ้หข้อ้สงัเกตวา่การจ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ก าไรสุทธิของปี 2559 
 
ประธานไดช้ี้แจงวา่การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลท่ีก าหนดไวใ้นอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 
เป็นการจ่ายจากก าไรสะสมและบริษทัยงัคงมีสภาพคล่องเพียงพอ 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวเสริมวา่ บริษทัไดรั้บเงินปันผลจาก BBF ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงเห็น
ควรน าเงินดงักล่าวมาจ่ายเป็นเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซกัถามและให้ขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และการตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
จ านวน 341,467.16 บาท ตามเงือ่นไขทีเ่สนอ  โดยมมีตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 1 ราย จากเดิม 100 ราย 
 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 
ก่อนท่ีจะด าเนินการพิจารณาวาระน้ี กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระไดอ้อกจากห้องประชุมเพื่อให้การพิจารณามี
ความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียง จากนั้น ประธานไดม้อบหมายใหท่ี้ปรึกษากฎหมายด าเนินการประชุมต่อไป 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดวา่ในการประชุม
ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา  ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึงตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ประกอบดว้ย 

1. นายชชัพล ประสพโชค กรรมการ 
2. รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์  กรรมการอิสระ 
3. รศ.ดร. ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์ กรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน้=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 498,287,329 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (101 ราย)* 498,287,329 100.00 
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เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและ   
ผูถื้อหุน้ โดยประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บเสนอช่ือ ปรากฏรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัไดน้ าส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น
พิจารณาล่วงหนา้แลว้ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้เพ่ิมเติมวา่ ส าหรับการลงมติในวาระน้ีจะพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และน าส่งให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเม่ือจบการประชุม  ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใส
ในการนบัคะแนนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติมก่อนท่ีจะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมเร่ิมลงมติ
เลือกตั้งกรรมการตามล าดบั ดงัน้ี 
 
1.  นายชชัพล ประสพโชค 
มตทิีป่ระชุม  อนุมตัเิลอืกตั้ง นายชัชพล ประสพโชค กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
2.  รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 
มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง   โดยมีมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 1 ราย จากเดิม 101 ราย 
 
3.  รศ.ดร. ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์
มตทิีป่ระชุม  อนุมตัเิลอืกตั้ง รศ.ดร. ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบริษัทอกีวาระหนึ่ง  โดยมีมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน้=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 498,281,974 99.9989 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง 5,355 0.0011 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (101 ราย) 498,287,329 100.00 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน้=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 498,285,903 99.9989 
2.  ไม่เห็นดว้ย 355 0.0001 
3.  งดออกเสียง 5,000 0.0010 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (102 ราย)* 498,291,258 100.00 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน้=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 498,285,903 99.9989 
2.  ไม่เห็นดว้ย 355 0.0001 
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เม่ือท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ประธานไดเ้ชิญกรรมการ
ทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชุม เพ่ือด าเนินการประชุมต่อไป 
 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดวา่การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากขอ้มูลอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีมากข้ึน โดย
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัส าหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี     

ประเภทค่าตอบแทน (หน่วย:บาท) 2559 2560 หน่วย 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน    

ประธานกรรมการ 25,000 30,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการ 10,000 15,000 ต่อคน/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการบริหาร 5,000 5,000 ต่อคน/เดือน 

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม ไม่เกิน 2.0 ลา้น ไม่เกิน 2.0 ลา้น ต่อปี 
(2) โบนสักรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร ไม่เกิน 3.9 ลา้น ไม่เกิน 3.5 ลา้น ต่อปี 
(3) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ : ประกนัสุขภาพ 
ประกนัชีวติ และ ประกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินเบ้ียประกนัไม่เกิน 
30,000 บาทต่อคนต่อปี 

วงเงินเบ้ียประกนัรวมไม่เกิน 
315,000 บาทต่อปี 

 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซกัถามและให้ขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,000,000บาท  ก าหนด
โบนัสส าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกิน 3,500,000 บาท และวงเงินเบีย้ประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี โดยมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม ดงันี ้

3.  งดออกเสียง 5,000 0.0010 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (102 ราย) 498,291,258 100.00 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน้=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 498,419,521 99.9990 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง 5,000 0.0010 
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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 
 

 

   * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 1 ราย จากเดิม 102 ราย 
 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีแห่ง 
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและของบริษทัย่อย ส าหรับรอบปีบญัชี 2560  ซ่ึง
บริษทัดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว  จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามรายช่ือ ดงัน้ี 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั นบัเป็นรอบบญัชีท่ี 3) 

2. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูรั้บสอบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

3. นายนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์ผูรั้บสอบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 7764  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

แห่ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและของบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ซ่ึงมี
ขอ้มูลเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รายละเอยีดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 2559 2560 
ค่าสอบบญัชีบริษทั 1,380,000 1,500,000 
ค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 1,100,000 1,640,000 
รวมค่าตอบแทนทั้งส้ิน 2,480,000 3,140,000 

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI  ค่าแปลงบการเงินภาษาองักฤษ ค่าพาหนะ  ค่าเอกสาร
ส่ิงพิมพ ์ ค่าติดต่อส่ือสาร และอ่ืนๆ 

 
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามท่ีเสนอขา้งตน้ และ
ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2560  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 3,140,000 บาท 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถามและให้ขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2560 โดย
จะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม  อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2560 จ านวนไม่เกิน 3,140,000 บาท ตามที่เสนอ  
โดยมมีตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (103 ราย)* 498,424,521 100.00 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน้=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 498,424,521 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
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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 
 

 

 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 

333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 433,942,650.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนทะเบียน 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัเลง็เห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทั ทั้งในดา้นการลงทุนดา้น
พลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือก รวมถึงการเขา้ซ้ือกิจการในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ซ่ึงมีผลให้บริษทัตอ้งการเงินทุนเพ่ิม 
ประกอบกบัการลงทุนดงักล่าวอาจจะตอ้งมีการตดัสินใจโดยทนัทีหรือเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป(General Mandate) เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัและเพ่ือเตรียมการและ
ด าเนินการไดโ้ดยเร็วและทนัการณ์  โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  ทั้งน้ี มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใด
ก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้ โดยทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมจะตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน ซ่ึงเป็นจ านวน 200,280,000 หุ้น และหากจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ไป
หรือบุคคลในวงจ ากดั ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน 
ซ่ึงเป็นจ านวน 133,520,000 หุ้น และหากจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน ซ่ึงเป็นจ านวน 66,760,000 หุ้น  รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วนั และ
เวลา ท่ีเสนอขายและรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  โดยจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวให้
แลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังถดัไปหรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งจดัให้มีการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในคร้ังถดัไป ทั้งน้ีแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน   
และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนทะเบียน เป็นดงัน้ี 
ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน 433,942,650.50 บาท (ส่ีร้อยสามสิบสามลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืนสองพนัหกร้อยหา้สิบบาทหา้สิบสตางค)์            
           แบ่งออกเป็น         867,885,301 หุน้  (แปดร้อยหกสิบเจ็ดลา้นแปดแสนแปดหม่ืนหา้พนัสามร้อยหน่ึงหุน้)               
           มูลค่าหุน้ละ                      0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น 
           หุน้สามญั              867,885,301 หุน้  (แปดร้อยหกสิบเจ็ดลา้นแปดแสนแปดหม่ืนหา้พนัสามร้อยหน่ึงหุน้)               
           หุน้บุริมสิทธิ                        -     หุน้ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไดส้อบถาม สรุปได้
ดงัน้ี 
 
นางสาวอิรารมย ์อนันต ์ผูถื้อหุ้น ไดใ้ห้ความเห็นวา่ เน่ืองจากการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งด าเนินการ
ภายใน 1 ปี ซ่ึงเม่ือครบก าหนดจะตอ้งมีการขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหม่  ดงันั้นหากมีเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีสามารถเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนโดยขออนุมติัในคราวเดียวและมีระยะเวลาด าเนินการท่ีมากกวา่ 1 ปี ก็เห็นควรน าเคร่ืองมือดงักล่าวมาใช ้
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงวา่ ในอดีตการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจะใชเ้วลาในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือลงมติอนุมติัการเพ่ิมทุนประมาณ 35 
– 45 วนั ซ่ึงอาจไม่รองรับการตดัสินใจในการลงทุนท่ีเร่งด่วนได ้ ดงันั้น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (103 ราย) 498,424,521 100.00 
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(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชยไ์ดร่้วมกนัพิจารณาหาแนวทางและแกไ้ขขอ้กฎหมายเพ่ือเพ่ิม
ความยดืหยุน่ในการเพ่ิมทุน โดยผูถื้อหุ้นจะอนุมติัวงเงินและเง่ือนไขในการเพ่ิมทุน และจะมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริษทัในการ
พิจารณาเพ่ิมทุนตามท่ีเห็นสมควรตามกรอบท่ีก าหนดไว ้ 
 
ประธานได้กล่าวเสริมว่า การพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปนั้ น ผูถื้อหุ้นควรพิจารณาจากความน่าเช่ือถือของ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นการอนุมติัวงเงินและมอบอ านาจใหก้บัคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา
ด าเนินการ  
 
นายสมพงษ ์จิวะพงศ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปในคร้ังน้ี จะมีการเพ่ิมทุนจริงหรือไม่ เน่ืองจากปี 2559 ก็ได้
มีการขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่ไม่มีการเพ่ิมทุนแต่อยา่งใด และหากจะเปล่ียนจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นการออกหุ้นกูจ้ะดีกวา่
หรือไม่ 
 
ประธานไดช้ี้แจงว่า การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนับสนุนให้บริษทัจดทะเบียน
น ามาใช ้เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการพิจารณาลงทุนและด าเนินธุรกิจ  นอกจากน้ียงัลดขั้นตอนในการด าเนินการและประหยดัค่าใชจ่้ายใน
การจดัประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัการอนุมติัการเพ่ิมทุนในรูปแบบเดิม  ส าหรับการออกหุ้นกูน้ั้นจะเป็นการเพ่ิมภาระหน้ีให้กบั
บริษทั ซ่ึงจะส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสูงข้ึน 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซกัถามและให้ขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
มติที่ประชุม  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 333,802,650.50 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 433,942,650.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวนไม่เกนิ 200,280,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท  โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  โดยมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 5 ราย จากเดิม 103 ราย 
 
วาระที ่10  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 200,280,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงัน้ี 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน้=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 498,425,021 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (108 ราย)* 498,425,021 100.00 



P a g e  | 16 

 

 

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 
 

 

จดัสรรให้แก่ 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 

ทั้งน้ี มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
และการเสนอขายหุน้ดงักล่าว  รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและ
สมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ี 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซกัถามและให้ขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 
200,280,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม  อนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท  โดยมมีตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
วาระที ่11  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคท่ี์จะเสนอเร่ืองอ่ืนใดนอกจากท่ีก าหนดไวห้นงัสือ
เชิญประชุมนั้น จะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือเท่ากบั 222.54 ลา้นหุน้  
 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา  ประธานจึงมอบหมายให้นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารแจง้ให้ท่ี
ประชุมทราบถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของ BBF 
 
นายกิตติฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั BBF ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นเงิน
ประมาณ 150 ลา้นบาท โดยบริษทัจะไดรั้บเงินปันผลจ านวน 45 ลา้นบาท  นอกจากน้ี บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)”) (“บางจาก”) ไดมี้หนงัสือแจง้มายงับริษทัเพ่ือทราบเก่ียวกบัการขายหุ้นใน BBF 
ของบางจากใหก้บับริษทั บีบีพี โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงบางจากถือหุน้ร้อยละ 99.99 ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาร่วมทุน 
 
จากนั้นประธานจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามและใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามสรุปได ้ดงัน้ี 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน้=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 498,425,021 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (108 ราย) 498,425,021 100.00 



P a g e  | 17 

 

 

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 
 

 

นางสาวอิรารมย ์อนันต์ ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ท่ีก าหนดใหจ้ดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมไม่เกินร้อยละ 20 และจดัสรรใหก้บับุคคลในวงจ ากดัไม่เกินร้อยละ 10 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงวา่การจดัสรรดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย  
 
นางสาวอิรารมย ์อนนัต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมวา่ การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหก้บับุคคลในวงจ ากดั คือ จดัสรรให้กบัผูมี้อุปการคุณ
ใช่หรือไม่ 
 
ประธานไดช้ี้แจงวา่ โดยปกติการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจ ากดัจะพิจารณาจดัสรรให้กบันกัลงทุนประเภทกองทุนหรือ 
Strategic Partner ท่ีสามารถสร้างประโยชน์ใหก้บับริษทัและผูถื้อหุน้ 
 
นายเจียรนยั เลิศรัชตก์ลุ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเก่ียวกบันโยบายและแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
 
นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ เม่ือเดือนมีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบาย แผนงาน และ
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจระยะ 4 ปี ซ่ึงยงัคงมุ่งเน้นการลงทุนดา้นพลงังานทางเลือกและพลงังานทดแทน ดงันั้น ฝ่ายบริหารยงัคง
ด าเนินธุรกิจตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเน่ือง  โดยมีเป้าหมายโครงสร้างรายได้ในปี 2563 ระหว่างธุรกิจ Trading และ 
Manufacturing ในสดัส่วน 50:50 
 
ประธานไดก้ล่าวเสริมวา่ ช่วงท่ีผา่นมาบริษทัประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยเหตุของการเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐ การขาด
แคลนวตัถุดิบในการผลิต และราคาน ้ ามนัท่ีลดต ่าลงมาก  อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดร่้วมกนัพิจารณาแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หก้บับริษทัอยา่งต่อเน่ือง เช่น การเดินท่อก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมวตัถุดิบให้กบัโรงงานผลิต
ผลิตภณัฑปิ์โตเลียม (PPP) ท่ีจงัหวดัสุโขทยั เป็นตน้ ซ่ึงการแกปั้ญหาจะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ 
 
นายรัชภูมิ รัตนเพียร ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาวตัถุดิบของโรงไฟฟ้าท่ีจงัหวดัสุโขทยั 
 
นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงว่าเน่ืองจากอตัราค่าไฟฟ้าท่ีลดต ่าลงสาเหตุจากค่า ft ท่ีติดลบ ฝ่ายบริหารจึงได้
พิจารณาแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีจ ากดัเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยการน าก๊าซท่ีไดจ้ากการผลิตของโรงงาน PPP 
ขายเป็น CNG ใหก้บั ปตท. ซ่ึงไดมู้ลค่าท่ีสูงกวา่เมือเปรียบเทียบกบัการขายไฟฟ้าใหก้บัภาครัฐ  อยา่งไรก็ดี ขณะน้ีโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง
ยงัคงเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าอยูท่ี่ก าลงัการผลิตเฉล่ียประมาณร้อยละ 50 และหากไดรั้บก๊าซธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน ก็อาจจะผลิต
กระแสไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนได ้
 
นายสมพงษ ์จิวะพงศ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่จะมีปริมาณก๊าซธรรมชาติใชไ้ดอี้กก่ีปี 
 
นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงว่าไม่สามารถประมาณการปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีอยู่ใตดิ้นได ้แต่สัมปทานท่ี 
ปตท.สผ. ไดรั้บจะหมดอายใุนปี 2565 และสามารถต่ออายสุมัปทานไดอี้ก 10 ปี 
 
นายเชน ฦาไชย ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเก่ียวกบัโครงการโรงไฟฟ้า Hybrid วา่บริษทัจะเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวหรือไม่ 
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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 
 

 

นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ขณะน้ีภาครัฐยงัไม่มีการก าหนดนโยบาย รูปแบบ และแนวทางท่ีชดัเจน อยา่งไร
ก็ดี บริษทัก็ไดท้ าการศึกษาขอ้มูลโครงการดงักล่าว  และหากมีความชดัเจนเร่ืองนโยบายและพ้ืนท่ีท่ีจะสามารถลงทุนโครงการได ้ก็จะ
พิจารณาการเขา้ร่วมต่อไป 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไดก้ล่าวเสริมว่า โครงการ Hybrid นั้นจะตอ้งแยกประเภทของพลงังาน เช่น โซลาร์ 
Biomass หรือ Biogas  ซ่ึงบริษทัเองมีศกัยภาพดา้น Biogas และไดมี้การศึกษาขอ้มูลร่วมกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนในกลุ่ม Biogas เพื่อ
พิจารณาและเตรียมความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 
 
นายจิรากร เกียรติมานะโรจน์ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงเป้าหมายรายไดข้องธุรกิจ Trading ในปี 2560 
 
นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัไดก้ าหนดเป้าหมายของรายไดใ้นปี 2560 ประมาณ 1,700 – 1,800 ลา้น
บาท โดยมีสดัส่วนรายไดจ้ากธุรกิจ Trading ประมาณร้อยละ 50 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึง
กล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 
      
     ลงช่ือ            ประธานท่ีประชุม 
           (นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา) 
 
 
     ลงช่ือ                                                             ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
      (นางสาวสจัจาภรณ์ รัมยประยรู) 
 


