
 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย์ เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการบริษัท ยู เอซี 
โกล บอล จ ากดั (มหาชน) เป็นประธานที่ประชมุ  

 
นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรีพล ีได้กลา่วต้อนรับและแนะน ากรรมการบริษัท ตวัแทนผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย 

ตอ่ที่ประชมุดงันี ้
   
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายกิตติ ชีวะเกต ุ   กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายชชัพล ประสพโชค  กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ  
4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบญัชี  
5. นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล

กิจการ 
6. นายปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   
7. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
ตัวแทนผู้สอบบัญช ี

1. นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์  บจก. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายสมยศ สธีุรพรชยั  บจก. วายแูอนด์พาร์ทเนอร์ส 
 

จากนัน้ นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรีพลี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  เมื่อจบการ
ประชุม ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านน าสง่ใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อ
จดัเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป  และได้เรียนเชิญ นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่
ประชมุ (“ประธาน”) กลา่วเปิดการประชมุ  
 
ประธานได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 โดยได้แจ้งเก่ียวกบัข้อบงัคบัของ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงวิธีปฏิบตัิในการประชมุ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมลูที่น าเสนอ ดงันี ้
1. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

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

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 
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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 
 

 

2. การออกเสยีงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะ
ก าหนดไว้ 

3. ในการลงคะแนนเสยีง ประธานจะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติในแตล่ะวาระและจะสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดออกเสยีงไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึน้และส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบตัรคะแนนเพื่อนบัคะแนนเสียงที่ใช้
เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่สง่บตัรลงคะแนน รวมทัง้กรณีบตัรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนน
เสยีงที่เห็นด้วยทัง้หมดตามที่เสนอ ทัง้นี ้ในบตัรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะก ากบัด้วย   

4. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุแทนและผู้ ถือหุ้นนัน้ได้ออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสยีงลงคะแนนในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้เป็นคะแนนเสยีงที่ใช้นบัเป็นมติที่ประชมุ 

5. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ระบคุวามประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉนัทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนน
จะใช้วิธีเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 

6. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่ก าหนด   ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถ
ลงทะเบียนและเข้าร่วมประชมุได้ แตจ่ะมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ในวาระท่ีเหลอืเทา่นัน้ 

7. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะจ าเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
สามารถลงคะแนนเสยีงไว้ลว่งหน้าได้ โดยฝากบตัรลงคะแนนไว้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท 

8. ส าหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครัง้นี ้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นเร่ืองรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ  วาระที่ 4 และ 9 ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และวาระที่ 7 ต้อง
ผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สว่นวาระที่ 11 แล้วแต่
กรณีวา่ผู้ ถือหุ้นจะเสนอเร่ืองใดให้ที่ประชมุพิจารณา 

9. หากมีผู้ ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้จะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือเทา่กบั 222.54 ล้านหุ้น 

 
ส าหรับการประชมุครัง้นี ้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท Quid Lab จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการนบัคะแนน โดยขออาสาสมคัร 1 ทา่นในการ
เข้าร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ ได้แก่ นายจิรากร เกียรติมานะโรจน์ ผู้ ถือหุ้น โดยการประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ประชมุด้วยตนเองจ านวน 54 ราย จ านวนหุ้นรวม 406,815,682 หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจ านวน 26 
ราย จ านวนหุ้นรวม 78,449,947 หุ้น รวมผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเป็นจ านวน 80 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 485,265,629 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 72.69 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 667,605,301 หุ้น ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ที่ก าหนดองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 
ประธานได้ชีแ้จงเพิ่มเติมให้ที่ประชมุทราบวา่ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม ขอให้ผู้ ถือหุ้นถามเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกบัวาระนัน้ๆ ส าหรับ
ประเด็นอื่นๆให้ผู้ ถือหุ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้ายของการประชมุ ทัง้นี ้เพื่อไมใ่ห้เสยีเวลาแก่ผู้ ถือหุ้นทา่นอื่น และขอให้ผู้ ถือหุ้นที่
มีความประสงค์จะซกัถามยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้น าสง่ไมโครโฟนให้ผู้ ถือหุ้น โดยขอให้แจ้งช่ือและนามสกุล เพื่อใช้ในการจด
บนัทกึการประชมุในครัง้นีด้้วย   
 

http://www.uac.co.th/
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บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่1 อาคารทพีีแอนดท์ ี ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19  ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 
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จากนัน้ประธานจึงเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสอืเชิญประชมุ เป็นล าดบั   
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 
 
ประธานแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559  ซึง่ได้มกีารจดัท า
รายงานการประชมุและได้สง่ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชมุทางเว็บไซด์ของ
บริษัท (www.uac.co.th) แล้ว ซึง่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ รายงานการประชมุได้มกีารบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องและ
สมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อซกัถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่
เก่ียวข้องกับรายงานการประชุมดงักล่าว  จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 5 ราย จากเดิม 80 ราย 
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 
 
ประธานได้มอบหมายให้ นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2559 

 
นายชชัพล ประสพโชค ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2559 ดงันี ้

งบการเงนิรวม  (หนว่ย : ล้านบาท) 2558 2559 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
การเปลี่ยนแปลง

(%) 
รายได้รวม 1,465.17 1,349.92 ลดลง 7.87 
ก าไรขัน้ต้น 252.03 289.14 เพิ่มขึน้ 14.73 
สว่นแบง่ผลก าไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม 79.19 31.19 ลดลง 60.62 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 197.80 248.50 เพิ่มขึน้ 25.63 
ต้นทนุทางการเงิน 51.08 68.18 เพิ่มขึน้ 33.49 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  101.13 29.02 ลดลง 71.30 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม  94.00 24.71 ลดลง 73.72 
คา่เสือ่มราคา  65.15 94.46 เพิ่มขึน้ 44.99 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นด้วย 485,881,740 100.00 

2.  ไมเ่ห็นด้วย - - 

3.  งดออกเสยีง - - 

รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (85 ราย)* 485,881,740 100.00 
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งบการเงนิรวม  (หนว่ย : ล้านบาท) 2558 2559 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
การเปลี่ยนแปลง

(%) 
EBITDA 217.31 191.31 ลดลง 11.96 

 
โดยการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 สรุปได้ดงันี ้

• รายได้ปี 2559 ที่ลดลงร้อยละ 8.42 เมื่อเทียบกบัปี 2558 เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลง และก าลงัซือ้ของกลุม่ปิโตเคมี
ที่ลดลง  ขณะที่ก าไรขัน้ต้นนัน้เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.73 เมื่อเทียบกบัปี 2558 ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีนโยบายที่จะเพิ่มอตัราสว่นก าไร
ขัน้ต้นอยา่งตอ่เนื่อง   

• สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลงร้อยละ 60.62 โดยสว่นใหญ่เกิดจากผลการด าเนินงานของบริษัท บางจากไบโอ
ฟูเอล จ ากัด (BBF) ที่ลดลง สาเหตจุากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐในการประกาศปรับลดสว่นผสมไบโอดีเซล จาก B7 
เป็น B5 และ B3 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 และวนัท่ี 25 สงิหาคม 2559 ตามล าดบั ท าให้เกิดผลขาดทนุจาก Stock 
Loss เนื่องจาก BBF ได้ส ารองวตัถดุิบเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการผลติส าหรับโรงงานท่ี 2 (จากเดิม 360,000 ลิตร/วนั เป็น 810,000 
ลติร/วนั) ซึง่เร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์ตัง้แตป่ลายไตรมาส 2 ปี 2559  

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 50.70 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากค่าเผ่ือการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของ
โรงงานแม่แตง 1 จ านวน 37.85 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตัง้ส ารองตามมาตรฐานบญัชี   ขณะที่ต้นทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ 17.11 
ล้านบาท ซึง่เกิดจากเงินกู้ยืมส าหรับโครงการตา่งๆ 

• ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้ 29.31 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากค่าเสื่อมของโรงไฟฟ้าเสาเถียรและประดู่เฒ่าซึ่งบริษัท ยเูอซี เอ็น
เนอร์ยี่ จ ากดั (บริษัทย่อย) ได้รับโอนกิจการเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2559  รวมถึงค่าเสื่อมราคาของบริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิ
เมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (UAPC) ซึง่บริษัทได้รับโอนกิจการเมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2558 สง่ผลให้บริษัทรับรู้ค่าเสื่อมราคา
ของ UAPC ในปี 2558 เพียง 8 เดือน เมื่อเทียบกบัปี 2559 ซึง่บริษัทรับรู้คา่เสือ่มราคาเต็มปี 

• สดัสว่นรายได้ในปี 2559 นัน้มาจากธุรกิจ Trading ร้อยละ 62 และธุรกิจการผลิต (Manufacturing) ร้อยละ 38 โดยเกิดจาก
ธุรกิจด้านพลงังานและเคมีภณัฑ์คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12 และ 26 ตามล าดบั   

 
ส าหรับอตัราสว่นทางการเงินที่ส าคญัและงบกระแสเงินสดปี 2559 เปรียบเทียบกบัปี 2558 มีดงันี ้

อัตราส่วนทางการเงนิ 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 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 78.91 121.12 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (830.04) (374.20) 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 792.07 137.58 
เงินสดสทุธิ 40.50 (115.38) 
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งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2558 2559 
เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 100.31 140.81 
เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 140.81 25.43 

 
ในปี 2559 มีเหตกุารณ์ที่ส าคญัของบริษัท โดยสรุปได้ดงันี ้
1. บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ ดงันี ้

 
2. ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้รับคดัเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program รุ่นที่ 2 จาก

ทัง้หมด 5 บริษัท ซึง่ตลาดหลกัทรัพย์ mai เป็นผู้สนบัสนนุโครงการดงักลา่ว เพื่อพฒันาความรู้ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนให้แก่
บริษัทจดทะเบียนในกลุม่ mai  นอกจากนี ้บริษัทยงัได้รับคดัเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นยัง่ยืน” หรือ “Thailand Sustainability 
Investment : THIS” ประจ าปี 2559 โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคดัเลือกทัง้สิน้จ านวน 51 บริษัท และเป็นกลุ่มบริษัทจด
ทะเบียนใน mai จ านวน 6 บริษัท ซึง่เข้ารับรางวลัจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 

3. ใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 มีอายคุรบ 3 ปี ซึง่มีการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายเมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2559 มีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 
UAC-W1 มาใช้สิทธิทัง้หมด 33,850,052 หน่วย คิดเป็นหุ้น UAC จ านวน 45,431,032 หุ้น ได้รับเงินจากการใช้สิทธิทัง้สิน้ 
253,873,279.10 บาท 

4. เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2559 บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้รับมอบกิจการโรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ และโรงไฟฟ้า
ประดู่เฒ่า จากบริษัท ราชบรีุพลงังาน จ ากดั ซึ่งตัง้อยู่ที่อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั รวมก าลงัการผลิตทัง้สิน้ประมาณ 7  
MW 

5. บริษัทได้รับเลือกเป็น 1 ใน 30 บริษัทจดทะเบียน mai ในการเข้าร่วม “โครงการสง่เสริมความสามารถทางนวตักรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (NIA)  และได้รับรางวลั “องค์กรนวตักรรม
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ยอดเยี่ยม” จากการน าเสนอผลงานวจิยัและพฒันาทางด้านเคมีภณัฑ์ของบริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ จ ากดั (UAPC) เมื่อ
วนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 

6. บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั (BBF) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30 ได้ขยายก าลงัการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลจากเดิม 
360,000 ลิตร/วนั เป็น 810,000 ลิตร/วนั เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ โดยเร่ิมเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ในช่วง
ปลายไตรมาส 2 ปี 2559  

7. บริษัทได้ด าเนินการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งน า้มันเสาเถียร-เอของบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) (ปตท.สผ.) มายงัโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) เพื่อเพิ่มวตัถดุิบในการผลิตก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ให้ได้เต็มก าลงัการผลิตที่ออกแบบไว้ โดยสามารถ
ทดสอบระบบและเดินเคร่ืองผลติตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2559 และเร่ิมเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนสงิหาคม 2559 

8. บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2559” ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง” ด้วยองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) (ACT) เมื่อวนัอาทิตย์ที่ 11 กนัยายน 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ 

9. เมื่อวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 บริษัท ยเูอซี ยทูิลติีส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) ได้เข้าถือหุ้นบริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั ในสดัสว่นร้อย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 200 ล้านบาท เพื่อร่วมลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะขนาด 3 MW ที่ภาคใต้
และโครงการอื่นๆ ในอนาคต 

10. ในปี 2559 บริษัทได้จดักิจกรรมตา่งๆ ทัง้ในด้านการดแูลพนกังานและสงัคม ด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์กร  อีกทัง้ บริษัทยังมุ่งเน้นและสนับสนุนให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัตระหนกัถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธกิจของบริษัท  รวมถึง 
บริษัทมีการก าหนดนโยบายป้องกนัการทจุริต การเปิดช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ และ
เข้าร่วมกิจกรรมงานวนัตอ่ต้านคอร์รัปชัน่แหง่ชาติ    

 
ทัง้นี ้บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2559  ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560   นอกจากนีย้ังได้
เผยแพร่รายงานประจ าปีทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย  จากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะได้สอบถาม สรุปได้ดงันี ้
 
นายวิวฒัน์ คสูกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถามเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทท่ีสงูขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2558  
 
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินบญัชี เป็นผู้ ชีแ้จงในประเด็นดงักลา่ว 
 
นางสาวนิลรัตน์ฯ ได้ชีแ้จงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2558 นัน้ บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายของ UAPC มาเพียง 8 เดือน ขณะที่ปี 
2559 บริษัทรับรู้มาเต็มปี จึงท าให้คา่ใช้จ่ายเพิ่มสงูขึน้ 
 
นายชชัพลฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า สาเหตุหลกัที่ท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2559 เพิ่มสงูขึน้คือ  ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
จ านวน 37.85 ล้านบาท อีกสว่นหนึ่งเกิดจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ UAPC ด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกนัดงัที่นางสาว
นิลรัตน์ฯ ได้ชีแ้จงข้างต้น 
 
นายวิวฒัน์ คสูกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์เกิดจากสนิทรัพย์ใด 
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นายชชัพลฯ ได้ชีแ้จงว่าบริษัทได้มีการบนัทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของอาคารและอปุกรณ์ของโรงงานแม่แตง 1 ซึ่งผลิตก๊าซชีวภาพอดั
เพื่อการคมนาคม (Compressed Bio-methane Gas:CBG) ขายให้กบับริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.)  โดยในช่วง 2 – 3 ปีที่
ผ่านมา โรงงานดงักลา่วประสบปัญหาในการผลิตและคณุภาพของวตัถดุิบ จึงไม่สามารถผลิต CBG เพื่อขายให้กับ ปตท. ได้ตาม
สญัญา ประกอบกบัราคาน า้มนัลดลงต า่มาก สง่ผลให้ต้นทนุของ ปตท. สงูขึน้ คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจึงเห็นควรระงบัสญัญาไว้ก่อน จึง
ท าให้บริษัทต้องบนัทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี ทัง้นี ้บริษัทได้มีการโอนย้ายสินทรัพย์ของ
โรงงานแม่แตง 1 บางสว่นเพื่อไปใช้งานในโรงงานแม่แตง 2 เพื่อสร้างมลูค่าของสินทรัพย์ และอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการ
ด าเนินการกบัโรงงานแมแ่ตง 1 เพื่อให้ได้ข้อยตุิตอ่ไป 
 
นายวิวฒัน์ คสูกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจ Trading และ Manufacturing 
นายชชัพลฯ ได้ชีแ้จงว่า อตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจ Trading ย้อนหลงัประมาณ 5 ปี อยู่ที่ประมาณร้อยละ 18 – 22  ส าหรับอตัรา
ก าไรขัน้ต้นของธุรกิจ Manufacturing นัน้ ขึน้อยูก่บัประเภทของธุรกิจซึง่จะมีอตัราที่แตกตา่งกนั 
 
นางสาวอิรารมย์ อนนัต์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่บริษัทสามารถคาดการณ์เก่ียวกบันโยบายภาครัฐที่จะมีการเปลี่ยนแปลสว่นผสมไบ
โอดีเซลเพื่อลดความเสีย่งในการเกิด Stock Loss หรือไม ่
 
ประธานได้ชีแ้จงว่าไม่สามารถคาดการณ์นโยบายภาครัฐได้ ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการของบริษัทในเร่ืองของการลงทุนด้าน
พลงังานคอ่นข้างมาก  ทัง้นี ้บริษัทถือหุ้นใน BBF เพียงร้อยละ 30  ซึง่ที่ผา่นมา BBF มีผลการด าเนินงานท่ีดีมาโดยตลอด 
 
นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่โรงงานก๊าซชีวภาพจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาด้านขาดแคลนวตัถดุิบหรือไม ่ 
 
นายชชัพลฯ ได้ชีแ้จงวา่ปัจจบุนัพืชพลงังานท่ีใช้เป็นวตัถดุิบได้แก่ หญ้าเนเปียร์ ต้นข้าวโพด และ พืชทางการเกษตรในพืน้ที่ ซึ่งบริษัท
มีความมัน่ใจวา่วตัถดุิบในพืน้ท่ีนัน้เพียงพอตอ่การผลิตของโรงงานแม่แตง 2   ส าหรับโครงการก๊าซชีวมวลที่อยู่ระหว่างศึกษาข้อมลู
โครงการอยูน่ัน้ เร่ืองของแหลง่วตัถดุิบจะเป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณาลงทนุด้วย 
 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ผู้ ถือหุ้นไมม่ีข้อซกัถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึง
เสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานดงักลา่ว 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
ประธานได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระตอ่ไป 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัท
ต้องจัดท างบการเงินส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ซึ่งสรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้
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รายการ 2558 2559 
สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 2,735.14 2,980.09 
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 1,623.73 1,713.89 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,111.41 1,266.19 
รายได้รวม (ล้านบาท) 1,465.17 1,349.92 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 94.00 24.40 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว (หุ้น) 631,874,101 667,605,301 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.15 0.05 

  
ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 ซึง่ได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ส าหรับปี 2559 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามและให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิงบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติงบการเงนิส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 15 ราย จากเดิม 85 ราย 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน 

 
ที่ปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้นสามญัที่เหลือจากการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 200,280,000 
หุ้น จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 433,942,650.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 667,605,301 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นด้วย 498,285,329 100.00 

2.  ไมเ่ห็นด้วย - - 

3.  งดออกเสยีง - - 

รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (100 ราย)* 498,285,329 100.00 
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ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน   333,802,650.50 บาท (สามร้อยสามสบิสามล้านแปดแสนสองพนัหกร้อยห้าสบิบาทห้าสบิสตางค์) 
           แบง่ออกเป็น         667,605,301 หุ้น   (หกร้อยหกสบิเจ็ดล้านหกแสนห้าพนัสามร้อยหนึง่หุ้น)               
           มลูคา่หุ้นละ                      0.50  บาท (ห้าสบิสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น 
          หุ้นสามญั               667,605,301 หุ้น   (หกร้อยหกสบิเจ็ดล้านหกแสนห้าพนัสามร้อยหนึง่หุ้น)   
          หุ้นบริุมสทิธิ                           -     หุ้น 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามและให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นใด  จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 
มติที่ประชุม  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 433,942,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 66 ,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน
ได้และส ารองทกุประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 341,467.16 บาท ซึ่งจะท าให้บริษัทมีเงินส ารองสะสมเป็นจ านวน
เงินรวมทัง้สิน้ 29,238,544.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของทุนจดทะเบียน และเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับผลการ
ด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท  เป็นเงินจ านวน 33,380,265.05 บาท  โดย
เงินปันผลดงักลา่วจะจ่ายออกจากบญัชีก าไรสะสม ซึง่เป็นเงินปันผลหรือเงินสว่นแบง่ผลก าไรท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณ
เป็นรายได้เพื่อเสยีภาษีนิติบคุคล โดยมีก าหนดการจ่ายปันผล ดงันี ้

วนับนัทกึรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล  16 มีนาคม 2560 

วนัท่ีรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีน  17 มีนาคม 2560 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 24 เมษายน 2560 

 
 
 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นด้วย 498,285,329 100.00 

2.  ไมเ่ห็นด้วย - - 

3.  งดออกเสยีง - - 

รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (100 ราย) 498,285,329 100.00 

http://www.uac.co.th/
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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 
 

 

โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2558 และ 2559 ดงันี ้
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 2558 2559 

รายได้รวม 1,293,051,234.66 1,031,482,252.73 
ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 86,754,105.74 7,225,564.02 
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 82,416,400.45 6,884,096.86 
ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร 175,920,720.69 116,044,387.45 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 631,874,101 667,605,301 
เงินปันผลตอ่หุ้น  0.10 0.05 
- จากก าไรสทุธิประจ าปี 
 - จากก าไรสะสม 

0.091 
0.009 

- 
0.05 

เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 66,760,430.10 33,380,265.05 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม สรุปได้ดงันี ้
นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ข้อสงัเกตวา่การจ่ายเงินปันผลในครัง้นีม้ีมลูคา่สงูกวา่ก าไรสทุธิของปี 2559 
 
ประธานได้ชีแ้จงวา่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่ก าหนดไว้ในอตัราไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีเงินได้และส ารองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559 เป็นการจ่ายจากก าไรสะสมและบริษัทยงัคงมีสภาพคลอ่งเพียงพอ 
 
นายกิตติ ชีวะเกต ุประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กลา่วเสริมวา่ บริษัทได้รับเงินปันผลจาก BBF ซึง่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงเห็น
ควรน าเงินดงักลา่วมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามและให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นใด  จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2559 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และการตัง้ส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559 จ านวน 341,467.16 บาท ตามเงื่อนไขที่เสนอ  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 100 ราย 
 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นด้วย 498,287,329 100.00 

2.  ไมเ่ห็นด้วย - - 

3.  งดออกเสยีง - - 

รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (101 ราย)* 498,287,329 100.00 

http://www.uac.co.th/


P a g e  | 11 

 

 

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 6  พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 
ก่อนที่จะด าเนินการพิจารณาวาระนี ้กรรมการทัง้ 3 ทา่นท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระได้ออกจากห้องประชมุเพื่อให้การพิจารณา
มีความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสยีง จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายด าเนินการประชมุตอ่ไป 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดว่าในการประชุม
ใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา  ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  ซึง่ในปีนีก้รรมการซึง่ต้องออก
จากต าแหนง่ตามก าหนดวาระ ประกอบด้วย 

1. นายชชัพล ประสพโชค กรรมการ 

2. รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการอิสระ 

3. รศ.ดร. ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการบริษัท ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
แตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่อง
ด้วยบคุคลดงักลา่วเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและ   ผู้ ถือ
หุ้น โดยประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่านที่ได้รับเสนอช่ือ ปรากฏรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมที่บริษัทได้น าส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาลว่งหน้าแล้ว 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งเพิ่มเติมวา่ ส าหรับการลงมติในวาระนีจ้ะพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และขอให้ผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นลงคะแนนในใบลงคะแนน และน าสง่ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชมุ  ทัง้นี ้เพื่อความโปร่งใสใน
การนบัคะแนนตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็นรายบคุคล ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด  จึงเสนอให้ที่ประชุมเร่ิมลงมติ
เลอืกตัง้กรรมการตามล าดบั ดงันี ้
 
1.  นายชชัพล ประสพโชค 
มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกตัง้ นายชัชพล ประสพโชค กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดยมีมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
 
 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นด้วย 498,281,974 99.9989 

2.  ไมเ่ห็นด้วย - - 

3.  งดออกเสยีง 5,355 0.0011 

รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (101 ราย) 498,287,329 100.00 

http://www.uac.co.th/
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บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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2.  รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 
มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกตัง้ รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง   
โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 101 ราย 
 
3.  รศ.ดร. ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ 
มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกตัง้ รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหน่ึง  
โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
เมื่อที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประธานได้เชิญกรรมการ
ทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าห้องประชมุ เพื่อด าเนินการประชมุตอ่ไป 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดว่าการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีมาก
ขึน้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้  
   

ประเภทค่าตอบแทน (หนว่ย:บาท) 2559 2560 หน่วย 

(1) คา่ตอบแทนรายเดือน    
ประธานกรรมการ 25,000 30,000 ตอ่คน/เดือน 
กรรมการ 10,000 15,000 ตอ่คน/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 ตอ่คน/เดือน 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นด้วย 498,285,903 99.9989 

2.  ไมเ่ห็นด้วย 355 0.0001 

3.  งดออกเสยีง 5,000 0.0010 

รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (102 ราย)* 498,291,258 100.00 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นด้วย 498,285,903 99.9989 

2.  ไมเ่ห็นด้วย 355 0.0001 

3.  งดออกเสยีง 5,000 0.0010 

รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (102 ราย) 498,291,258 100.00 
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กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 ตอ่คน/เดือน 
กรรมการบริหาร 5,000 5,000 ตอ่คน/เดือน 

คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม ไมเ่กิน 2.0 ล้าน ไมเ่กิน 2.0 ล้าน ตอ่ปี 
(2) โบนสักรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร ไมเ่กิน 3.9 ล้าน ไมเ่กิน 3.5 ล้าน ตอ่ปี 
(3) คา่ตอบแทนอื่นๆ : ประกนัสขุภาพ 
ประกนัชีวติ และ ประกนัอบุตัิเหต ุ

วงเงินเบีย้ประกนัไมเ่กิน 
30,000 บาทตอ่คนตอ่ปี 

วงเงินเบีย้ประกนัรวมไมเ่กิน 
315,000 บาทตอ่ปี 

 

 
ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามและให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นใด  จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000
บาท  ก าหนดโบนัสส าหรับกรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกิน 3,500,000 บาท และวงเงินเบีย้ประกันของกรรมการไม่เกิน 
315,000 บาทต่อปี โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้

   * มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 102 ราย 
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีแห่ง 
บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบญัชี 2560  ซึ่ง
บริษัทดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่ว  จึงขอเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือ ดงันี  ้

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ 
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท นบัเป็นรอบบญัชีที่ 3) 

2. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 8125 หรือ 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

3. นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 7764  
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

แหง่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ซึ่ง
มีข้อมลูเปรียบเทียบจ านวนเงินคา่ตอบแทนการสอบบญัชีในปีที่ผา่นมา ดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นด้วย 498,419,521 99.9990 

2.  ไมเ่ห็นด้วย - - 

3.  งดออกเสยีง 5,000 0.0010 

รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (103 ราย)* 498,424,521 100.00 
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รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญช ี 2559 2560 
คา่สอบบญัชีบริษัท 1,380,000 1,500,000 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย 1,100,000 1,640,000 
รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 2,480,000 3,140,000 
หมายเหต:ุ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI  ค่าแปลงบการเงินภาษาองักฤษ ค่าพาหนะ  ค่าเอกสาร

สิง่พิมพ์  คา่ติดตอ่สือ่สาร และอื่นๆ 
 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีตามที่เสนอข้างต้น และ
ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2560  เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 3,140,000 บาท 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อซกัถามและให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นใด  จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2560 โดย
จะต้องมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2560 จ านวนไม่เกิน 3,140,000 
บาท ตามที่เสนอ  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
วาระที่  9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 433,942,650.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียน 

 
ที่ปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท ทัง้ในด้านการลงทุน
ด้านพลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือก รวมถึงการเข้าซือ้กิจการในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบับริษัท ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องการเงินทุน
เพิ่ม ประกอบกับการลงทุนดงักลา่วอาจจะต้องมีการตดัสินใจโดยทนัทีหรือเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป(General Mandate) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและเพื่อเตรียมการ
และด าเนินการได้โดยเร็วและทนัการณ์  โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 200 ,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  ทัง้นี ้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้
กลุม่บคุคลใดก่อนหรือทกุกลุ่มบคุคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้  โดยทนุช าระแล้วในสว่นที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุน
ช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ ซึง่เป็นจ านวน 200,280,000 หุ้น และหากจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนทัว่ไปหรือบคุคลในวงจ ากดั ทนุช าระแล้วในสว่นที่เพิ่มต้องไมเ่กินกวา่ร้อยละ 20 ของทนุช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัท
มีมติให้เพิ่มทนุ ซึง่เป็นจ านวน 133,520,000 หุ้น และหากจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ทนุช าระแล้วในสว่นที่เพิ่มต้องไม่เกิน

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นด้วย 498,424,521 100.00 

2.  ไมเ่ห็นด้วย - - 

3.  งดออกเสยีง - - 

รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (103 ราย) 498,424,521 100.00 
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กว่าร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ ซึ่งเป็นจ านวน 66,760,000 หุ้น  รวมถึงการก าหนดราคา
เสนอขาย วนั และเวลา ที่เสนอขายและรายละเอียดและเง่ือนไขตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  โดยจดัสรรหุ้น
เพิ่มทนุดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในวนัที่บริษัทจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไปหรือภายในวนัที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจดั
ให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน   
และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุทะเบียน เป็นดงันี ้
ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียน 433,942,650.50 บาท (สีร้่อยสามสบิสามล้านเก้าแสนสีห่มื่นสองพนัหกร้อยห้าสบิบาทห้าสบิสตางค์)            
           แบง่ออกเป็น         867,885,301 หุ้น  (แปดร้อยหกสบิเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพนัสามร้อยหนึง่หุ้น)               
           มลูคา่หุ้นละ                      0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น 
           หุ้นสามญั              867,885,301 หุ้น  (แปดร้อยหกสบิเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพนัสามร้อยหนึง่หุ้น)               
           หุ้นบริุมสทิธิ                        -     หุ้น 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะได้สอบถาม สรุปได้
ดงันี ้
 
นางสาวอิรารมย์ อนนัต์ ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า เนื่องจากการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะต้องด าเนินการ
ภายใน 1 ปี ซึง่เมื่อครบก าหนดจะต้องมีการขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นใหม่  ดงันัน้หากมีเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่สามารถเพิ่มทนุจด
ทะเบียนโดยขออนมุตัิในคราวเดียวและมีระยะเวลาด าเนินการที่มากกวา่ 1 ปี ก็เห็นควรน าเคร่ืองมือดงักลา่วมาใช้ 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงว่า ในอดีตการเพิ่มทนุจดทะเบียนจะใช้เวลาในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุประมาณ 
35 – 45 วนั ซึง่อาจไมร่องรับการตดัสนิใจในการลงทนุที่เร่งดว่นได้  ดงันัน้ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางและแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อเพิ่ม
ความยืดหยุน่ในการเพิ่มทนุ โดยผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิวงเงินและเง่ือนไขในการเพิ่มทนุ และจะมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณาเพิ่มทนุตามที่เห็นสมควรตามกรอบที่ก าหนดไว้  
 
ประธานได้กล่าวเสริมว่า การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปนัน้ ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาจากความน่าเช่ือถือของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นการอนุมัติวงเงินและมอบอ านาจให้กับคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาด าเนินการ  
 
นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปในครัง้นี ้จะมีการเพิ่มทนุจริงหรือไม่ เนื่องจากปี 2559 ก็
ได้มีการขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแตไ่มม่ีการเพิ่มทนุแตอ่ยา่งใด และหากจะเปลี่ยนจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นการออกหุ้นกู้จะ
ดีกวา่หรือไม ่
 
ประธานได้ชีแ้จงว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนบัสนุนให้บริษัทจดทะเบียน
น ามาใช้ เพื่อเพิ่มความคลอ่งตวัในการพิจารณาลงทนุและด าเนินธุรกิจ  นอกจากนีย้งัลดขัน้ตอนในการด าเนินการและประหยดัค่าใช้จ่าย
ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกบัการอนมุตัิการเพิ่มทนุในรูปแบบเดิม  ส าหรับการออกหุ้นกู้นัน้จะเป็นการเพิ่มภาระหนีใ้ห้กบั
บริษัท ซึง่จะสง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุสงูขึน้ 
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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 
 

 

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามและให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นใด  จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน   

 
มติที่ประชุม  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 
333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 433,942,650.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวนไม่เกิน 
200,280,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  โดยมีเงื่อนไขตามที่ เสนอ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 5 ราย จากเดิม 103 ราย 
 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 200,280,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 200,280,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงันี ้

จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว จ านวนหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) สามญั ไมเ่กินร้อยละ 20 133,520,000 

ประชาชน (PO) สามญั - - 

บคุคลในวงจ ากดั (PP) สามญั ไมเ่กินร้อยละ 10 66,760,000 

รวมทัง้สิน้   ไม่เกินร้อยละ 30 200,280,000 

ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จดัสรรและการเสนอขายหุ้นดงักลา่ว  รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนั
จ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุนี ้
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามและให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นใด  จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 
200,280,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นด้วย 498,425,021 100.00 

2.  ไมเ่ห็นด้วย - - 

3.  งดออกเสยีง - - 

รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (108 ราย)* 498,425,021 100.00 
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บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 200,280,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้

 
วาระที่ 11  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเร่ืองอื่นใดนอกจากที่ก าหนดไว้หนงัสือ
เชิญประชมุนัน้ จะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดหรือเทา่กบั 222.54 ล้านหุ้น  
 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณา  ประธานจึงมอบหมายให้นายกิตติ ชีวะเกต ุประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่
ประชมุทราบถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของ BBF 
 
นายกิตติฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  BBF ได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นเงิน
ประมาณ 150 ล้านบาท โดยบริษัทจะได้รับเงินปันผลจ านวน 45 ล้านบาท  นอกจากนี ้บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)”) (“บางจาก”) ได้มีหนงัสือแจ้งมายงับริษัทเพื่อทราบเก่ียวกับการขายหุ้นใน 
BBF ของบางจากให้กบับริษัท บีบีพี โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่บางจากถือหุ้นร้อยละ 99.99 ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาร่วมทนุ 
 
จากนัน้ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้สอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึง่มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามสรุปได้ ดงันี  ้
นางสาวอิรารมย์ อนนัต์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ท่ีก าหนดให้จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมไมเ่กินร้อยละ 20 และจดัสรรให้กบับคุคลในวงจ ากดัไมเ่กินร้อยละ 10 
 
ที่ปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงวา่การจดัสรรดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย  
 
นางสาวอิรารมย์ อนนัต์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมวา่ การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจ ากดั คือ จดัสรรให้กบัผู้มีอปุการคณุ
ใช่หรือไม ่
 
ประธานได้ชีแ้จงว่า โดยปกติการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัดจะพิจารณาจดัสรรให้กับนกัลงทุนประเภทกองทนุหรือ 
Strategic Partner ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้น 
 
นายเจียรนยั เลศิรัชต์กลุ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบันโยบายและแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นด้วย 498,425,021 100.00 

2.  ไมเ่ห็นด้วย - - 

3.  งดออกเสยีง - - 

รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (108 ราย) 498,425,021 100.00 
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นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงวา่ เมื่อเดือนมีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบาย แผนงาน และ
กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจระยะ 4 ปี ซึ่งยงัคงมุ่งเน้นการลงทนุด้านพลงังานทางเลือกและพลงังานทดแทน ดงันัน้ ฝ่ายบริหารยงัคง
ด าเนินธุรกิจตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง  โดยมีเป้าหมายโครงสร้างรายได้ในปี 2563 ระหว่างธุรกิจ Trading และ 
Manufacturing ในสดัสว่น 50:50 
 
ประธานได้กลา่วเสริมว่า ช่วงที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ ด้วยเหตขุองการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ การ
ขาดแคลนวตัถดุิบในการผลิต และราคาน า้มนัที่ลดต ่าลงมาก  อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกนัพิจา รณา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบับริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น การเดินท่อก๊าซธรรมชาติเพื่ อเพิ่มวตัถดุิบให้กบั
โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตเลยีม (PPP) ท่ีจงัหวดัสโุขทยั เป็นต้น ซึง่การแก้ปัญหาจะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ 
 
นายรัชภมูิ รัตนเพียร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัแนวทางในการแก้ไขปัญหาวตัถดุิบของโรงไฟฟ้าที่จงัหวดัสโุขทยั 
 
นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงว่าเนื่องจากอตัราค่าไฟฟ้าที่ลดต ่าลงสาเหตจุากค่า ft ที่ติดลบ ฝ่ายบริหารจึงได้
พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจ ากดัเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยการน าก๊าซที่ได้จากการผลิตของโรงงาน 
PPP ขายเป็น CNG ให้กบั ปตท. ซึง่ได้มลูคา่ที่สงูกวา่เมือเปรียบเทียบกบัการขายไฟฟ้าให้กบัภาครัฐ  อย่างไรก็ดี ขณะนีโ้รงไฟฟ้าทัง้ 
2 แห่งยงัคงเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ก าลงัการผลิตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 และหากได้รับก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึน้ ก็
อาจจะผลติกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้ได้ 
 
นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่จะมีปริมาณก๊าซธรรมชาติใช้ได้อีกก่ีปี 
 
นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงว่าไม่สามารถประมาณการปริมาณก๊าซธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินได้ แต่สมัปทานที่ 
ปตท.สผ. ได้รับจะหมดอายใุนปี 2565 และสามารถตอ่อายสุมัปทานได้อีก 10 ปี 
 
นายเชน ฦาไชย ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัโครงการโรงไฟฟ้า Hybrid วา่บริษัทจะเข้าร่วมโครงการดงักลา่วหรือไม ่
 
นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงวา่ขณะนีภ้าครัฐยงัไมม่ีการก าหนดนโยบาย รูปแบบ และแนวทางที่ชดัเจน อยา่งไร
ก็ดี บริษัทก็ได้ท าการศกึษาข้อมลูโครงการดงักลา่ว  และหากมีความชดัเจนเร่ืองนโยบายและพืน้ที่ที่จะสามารถลงทนุโครงการได้ ก็
จะพิจารณาการเข้าร่วมตอ่ไป 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสริมว่า  โครงการ Hybrid นัน้จะต้องแยกประเภทของพลงังาน เช่น โซลาร์ 
Biomass หรือ Biogas  ซึง่บริษัทเองมีศกัยภาพด้าน Biogas และได้มีการศึกษาข้อมลูร่วมกบัผู้ประกอบการรายอื่นในกลุม่ Biogas 
เพื่อพิจารณาและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการดงักลา่ว 
 
นายจิรากร เกียรติมานะโรจน์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเป้าหมายรายได้ของธุรกิจ Trading ในปี 2560 
 
นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทได้ก าหนดเป้าหมายของรายได้ในปี 2560 ประมาณ 1,700 – 1,800 ล้าน
บาท โดยมีสดัสว่นรายได้จากธุรกิจ Trading ประมาณร้อยละ 50 
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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 
 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึง
กลา่วปิดประชมุเวลา 15.45 น. 
 
 
      
     ลงช่ือ            ประธานท่ีประชมุ 
           (นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา) 
 
 
     ลงช่ือ                                                             ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
      (นางสาวสจัจาภรณ์ รัมยประยรู) 
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