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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา ประธานกรรมการบริ ษัท ยู เอซี
โกล บอล จากัด (มหาชน) เป็ นประธานที่ประชุม
นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรี พลี ได้ กล่าวต้ อนรับและแนะนากรรมการบริ ษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึ กษากฎหมาย
ต่อที่ประชุมดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ
3. นายชัชพล ประสพโชค
4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
5. นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
6. นายปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงินและบัญชี
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการ
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตัวแทนผู้สอบบัญชี
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ที่ปรึกษากฎหมาย
1. นายสมยศ สุธีรพรชัย

บจก. วายูแอนด์พาร์ ทเนอร์ ส

จากนัน้ นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรี พลี ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการ
ประชุม ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนาส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อ
จัดเก็บไว้ เป็ นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป และได้ เรี ยนเชิญ นายไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานที่
ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าสูก่ ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 โดยได้ แจ้ งเกี่ยวกับข้ อบังคับของ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวิธีปฏิบตั ิในการประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้ อมูลที่นาเสนอ ดังนี ้
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
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2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะ
กาหนดไว้
3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หากมีขอให้ ยกมือขึ ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้
เป็ นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือ หรื อไม่สง่ บัตรลงคะแนน รวมทังกรณี
้
บตั รเสีย ให้ ถือ ว่าเป็ นการเทคะแนน
เสียงที่เห็นด้ วยทังหมดตามที
้
่เสนอ ทังนี
้ ้ ในบัตรลงคะแนนจะต้ องมีลายเซ็นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะกากับด้ วย
4. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนันได้
้ ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบ
ฉันทะแล้ ว ให้ ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนันเป็
้ นคะแนนเสียงที่ใช้ นบั เป็ นมติที่ประชุม
5. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ ในหนังสือ
มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ ทุ กประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนน
จะใช้ วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง
6. ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รั บมอบฉันทะมาเข้ า ร่ วมประชุมสายเกิ นกว่าเวลาที่ กาหนด ผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับ มอบฉันทะสามารถ
ลงทะเบียนและเข้ าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ในวาระที่เหลือเท่านัน้
7. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจาเป็ นต้ องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้ วเสร็ จ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
สามารถลงคะแนนเสียงไว้ ลว่ งหน้ าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
8. สาหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครัง้ นี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้ นในวาระที่ 2 เป็ นเรื่ องรายงานให้ ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 4 และ 9 ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 7 ต้ อง
ผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 11 แล้ วแต่
กรณีวา่ ผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่ องใดให้ ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผ้ ถู ือหุ้นจะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนันจะต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อเท่ากับ 222.54 ล้ านหุ้น
สาหรับการประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท Quid Lab จากัด เป็ นผู้ดาเนินการนับคะแนน โดยขออาสาสมัคร 1 ท่านในการ
เข้ าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ได้ แก่ นายจิรากร เกียรติมานะโรจน์ ผู้ถือหุ้น โดยการประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ า
ประชุมด้ วยตนเองจานวน 54 ราย จานวนหุ้นรวม 406,815,682 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจานวน 26
ราย จานวนหุ้นรวม 78,449,947 หุ้น รวมผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดเป็
้
นจานวน 80 ราย รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 485,265,629 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 72.69 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
667,605,301 หุ้น ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้ อบังคับของ
บริ ษัท ที่กาหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ประธานได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมให้ ที่ประชุมทราบว่า ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นถามเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระนันๆ
้ สาหรั บ
ประเด็นอื่นๆให้ ผ้ ถู ือหุ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้ ายของการประชุม ทังนี
้ ้ เพื่อไม่ให้ เสียเวลาแก่ผ้ ถู ือหุ้นท่านอื่น และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่
มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ ้น เพื่อเจ้ าหน้ าที่จะได้ นาส่งไมโครโฟนให้ ผ้ ถู ือหุ้น โดยขอให้ แจ้ งชื่อและนามสกุล เพื่อใช้ ในการจด
บันทึกการประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th
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จากนันประธานจึ
้
งเริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็ นลาดับ
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึง่ ได้ มกี ารจัดทา
รายงานการประชุมและได้ สง่ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และได้ เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซด์ของ
บริ ษัท (www.uac.co.th) แล้ ว ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมได้ มกี ารบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและ
สมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้ องกับรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยจะต้ องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
1. เห็นด้ วย
485,881,740
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (85 ราย)*
485,881,740
* มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ราย จากเดิม 80 ราย

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2559
ประธานได้ มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับปี 2559
นายชัชพล ประสพโชค ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับปี 2559 ดังนี ้
งบการเงินรวม (หน่วย : ล้ านบาท)
รายได้ รวม
กาไรขันต้
้ น
ส่วนแบ่งผลกาไรจากการลงทุนในบริ ษัทร่วม
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษี เงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ค่าเสือ่ มราคา

2558

2559

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

1,465.17
252.03
79.19
197.80
51.08
101.13
94.00
65.15

1,349.92
289.14
31.19
248.50
68.18
29.02
24.71
94.46

ลดลง
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
เพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ ้น

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
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การเปลี่ยนแปลง
(%)
7.87
14.73
60.62
25.63
33.49
71.30
73.72
44.99
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งบการเงินรวม (หน่วย : ล้ านบาท)
EBITDA

2558

2559

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

217.31

191.31

ลดลง

การเปลี่ยนแปลง
(%)
11.96

โดยการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นในปี 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 สรุปได้ ดงั นี ้
• รายได้ ปี 2559 ที่ลดลงร้ อยละ 8.42 เมื่อเทียบกับปี 2558 เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และกาลังซื ้อของกลุม่ ปิ โตเคมี
ที่ลดลง ขณะที่กาไรขันต้
้ นนันเพิ
้ ่มขึ ้นร้ อยละ 14.73 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ มีนโยบายที่จะเพิ่มอัตราส่วนกาไร
ขันต้
้ นอย่างต่อเนื่อง
• ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมลดลงร้ อยละ 60.62 โดยส่วนใหญ่เกิดจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท บางจากไบโอ
ฟูเอล จากัด (BBF) ที่ลดลง สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐในการประกาศปรับลดส่วนผสมไบโอดีเซล จาก B7
เป็ น B5 และ B3 มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ตามลาดับ ทาให้ เกิดผลขาดทุนจาก Stock
Loss เนื่องจาก BBF ได้ สารองวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อใช้ ในการผลิตสาหรับโรงงานที่ 2 (จากเดิม 360,000 ลิตร/วัน เป็ น 810,000
ลิตร/วัน) ซึง่ เริ่ มดาเนินการในเชิงพาณิชย์ตงแต่
ั ้ ปลายไตรมาส 2 ปี 2559
• ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้น 50.70 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าเผื่อ การด้ อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ ของ
โรงงานแม่แตง 1 จานวน 37.85 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการตังส
้ ารองตามมาตรฐานบัญชี ขณะที่ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ ้น 17.11
ล้ านบาท ซึง่ เกิดจากเงินกู้ยืมสาหรับโครงการต่างๆ
• ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ ้น 29.31 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าเสื่อมของโรงไฟฟ้ าเสาเถียรและประดู่เฒ่าซึ่งบริ ษัท ยูเอซี เอ็น
เนอร์ ยี่ จากัด (บริ ษัทย่อย) ได้ รับโอนกิจการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 รวมถึงค่าเสื่อมราคาของบริ ษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิ
เมอร์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (UAPC) ซึง่ บริ ษัทได้ รับโอนกิจการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ส่งผลให้ บริ ษัทรับรู้ ค่าเสื่อมราคา
ของ UAPC ในปี 2558 เพียง 8 เดือน เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึง่ บริ ษัทรับรู้คา่ เสือ่ มราคาเต็มปี
• สัดส่วนรายได้ ในปี 2559 นันมาจากธุ
้
รกิจ Trading ร้ อยละ 62 และธุรกิจการผลิต (Manufacturing) ร้ อยละ 38 โดยเกิดจาก
ธุรกิจด้ านพลังงานและเคมีภณ
ั ฑ์คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12 และ 26 ตามลาดับ
สาหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญและงบกระแสเงินสดปี 2559 เปรี ยบเทียบกับปี 2558 มีดงั นี ้
อัตราส่ วนทางการเงิน
2558
EBITDA (%)
14.84%
Net Profit Margin (%)
6.50%
ROA (%)
4.27%
ROE (%)
9.70%
EPS (บาท)
0.15
D/E
1.53
งบกระแสเงินสด (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ

2558
78.91
(830.04)
792.07
40.50

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
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2559
14.17%
1.84%
0.85%
2.13%
0.05
1.40
2559
121.12
(374.20)
137.58
(115.38)
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งบกระแสเงินสด (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
100.31
140.81

2559
140.81
25.43

ในปี 2559 มีเหตุการณ์ที่สาคัญของบริ ษัท โดยสรุปได้ ดงั นี ้
1. บริ ษัทได้ ปรับปรุงโครงสร้ างธุรกิจ ดังนี ้

2. ในเดือนมกราคม 2559 บริ ษัทได้ รับคัดเลือกให้ เข้ าร่ วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program รุ่ นที่ 2 จาก
ทังหมด
้
5 บริ ษัท ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์ mai เป็ นผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้ แก่
บริ ษัทจดทะเบียนในกลุม่ mai นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นบริ ษัท “หุ้นยัง่ ยืน” หรื อ “Thailand Sustainability
Investment : THIS” ประจาปี 2559 โดยมีบริ ษัทจดทะเบียนที่ได้ รับคัดเลือกทังสิ
้ ้นจานวน 51 บริ ษัท และเป็ นกลุ่ มบริ ษัทจด
ทะเบียนใน mai จานวน 6 บริ ษัท ซึง่ เข้ ารับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
3. ใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 มีอายุครบ 3 ปี ซึง่ มีการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 มีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
UAC-W1 มาใช้ สิทธิ ทงหมด
ั้
33,850,052 หน่วย คิดเป็ นหุ้น UAC จานวน 45,431,032 หุ้น ได้ รับเงินจากการใช้ สิทธิ ทงสิ
ั ้ ้น
253,873,279.10 บาท
4. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริ ษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (บริ ษัทย่อย) ได้ รับมอบกิจการโรงไฟฟ้ าเสาเถียรเอ และโรงไฟฟ้ า
ประดู่เฒ่า จากบริ ษัท ราชบุรีพลังงาน จากัด ซึ่งตังอยู
้ ่ที่อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย รวมกาลังการผลิตทังสิ
้ ้นประมาณ 7
MW
5. บริ ษัทได้ รับเลือกเป็ น 1 ใน 30 บริ ษัทจดทะเบียน mai ในการเข้ าร่ วม “โครงการส่งเสริ มความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับ
ผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และได้ รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
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6.

7.

8.
9.

10.

ยอดเยี่ยม” จากการนาเสนอผลงานวิจยั และพัฒนาทางด้ านเคมีภณ
ั ฑ์ของบริ ษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ จากัด (UAPC) เมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
บริ ษัท บางจากไบโอฟูเอล จากัด (BBF) ซึ่งบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30 ได้ ขยายกาลังการผลิตน ้ามันไบโอดีเซลจากเดิม
360,000 ลิตร/วัน เป็ น 810,000 ลิตร/วัน เพื่อรองรับความต้ องการที่เพิ่มมากขึ ้น โดยเริ่ มเปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิชย์ในช่วง
ปลายไตรมาส 2 ปี 2559
บริ ษัทได้ ดาเนินการวางท่อก๊ าซธรรมชาติจากแหล่งนา้ มันเสาเถี ยร-เอของบริ ษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน) (ปตท.สผ.) มายังโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) เพื่อเพิ่มวัตถุดิบในการผลิตก๊ าซธรรมชาติอดั (CNG) ก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลวหรื อก๊ าซหุงต้ ม (LPG) และก๊ าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ให้ ได้ เต็มกาลังการผลิตที่ออกแบบไว้ โดยสามารถ
ทดสอบระบบและเดินเครื่ องผลิตตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2559 และเริ่ มเปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนสิงหาคม 2559
บริ ษัท ได้ ส่ง ตัวแทนเข้ า ร่ ว มกิ จกรรม “วัน ต่อต้ านคอร์ รัป ชั่น 2559” ภายใต้ แ นวคิ ด “กรรมสนองโกง” ด้ ว ยองค์ ก รต่อต้ า น
คอร์ รัปชัน่ (ประเทศไทย) (ACT) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ บริ เวณท้ องสนามหลวง กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 บริ ษัท ยูเอซี ยูทิลติ ีส์ จากัด (บริ ษัทย่อย) ได้ เข้ าถือหุ้นบริ ษัท โอดิน พาวเวอร์ จากัด ในสัดส่วนร้ อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว จานวน 200 ล้ านบาท เพื่อร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะขนาด 3 MW ที่ภาคใต้
และโครงการอื่นๆ ในอนาคต
ในปี 2559 บริ ษัทได้ จดั กิจกรรมต่างๆ ทังในด้
้ านการดูแลพนักงานและสังคม ด้ านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการมี
ส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาชุม ชนและสัง คม และการบริ ห ารคุณ ภาพทั่ว ทัง้ องค์ ก ร อี ก ทัง้ บริ ษั ท ยัง มุ่ง เน้ น และสนับ สนุน ให้
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธกิจของบริ ษัท รวมถึง
บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายป้องกันการทุจริ ต การเปิ ดช่องทางให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนหรื อเบาะแสต่างๆ และ
เข้ าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ แห่งชาติ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ ้นในรอบปี 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจาปี 2559 ตามที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2560 นอกจากนี ้ยังได้
เผยแพร่รายงานประจาปี ทางเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) ด้ วย จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ สอบถามและให้
ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ สอบถาม สรุปได้ ดงั นี ้
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทที่สงู ขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2558
ประธานได้ มอบหมายให้ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงินบัญชี เป็ นผู้ชี ้แจงในประเด็นดังกล่าว
นางสาวนิลรัตน์ฯ ได้ ชีแ้ จงว่า ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของปี 2558 นัน้ บริ ษัทรับรู้ ค่าใช้ จ่ายของ UAPC มาเพียง 8 เดือน ขณะที่ปี
2559 บริ ษัทรับรู้มาเต็มปี จึงทาให้ คา่ ใช้ จ่ายเพิ่มสูงขึ ้น
นายชัชพลฯ ได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า สาเหตุหลักที่ทาให้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2559 เพิ่มสูงขึ ้นคือ ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์
จานวน 37.85 ล้ านบาท อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการรับรู้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของ UAPC ด้ วยระยะเวลาที่แตกต่างกันดังที่นางสาว
นิลรัตน์ฯ ได้ ชี ้แจงข้ างต้ น
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์เกิดจากสินทรัพย์ใด

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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นายชัชพลฯ ได้ ชี ้แจงว่าบริ ษัทได้ มีการบันทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของโรงงานแม่แตง 1 ซึ่งผลิตก๊ าซชีวภาพอัด
เพื่อการคมนาคม (Compressed Bio-methane Gas:CBG) ขายให้ กบั บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) โดยในช่วง 2 – 3 ปี ที่
ผ่านมา โรงงานดังกล่าวประสบปั ญหาในการผลิตและคุณภาพของวัตถุดิบ จึงไม่สามารถผลิต CBG เพื่อขายให้ กับ ปตท. ได้ ตาม
สัญญา ประกอบกับราคาน ้ามันลดลงตา่ มาก ส่งผลให้ ต้นทุนของ ปตท. สูงขึ ้น คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจึงเห็นควรระงับสัญญาไว้ ก่อน จึง
ทาให้ บริ ษัทต้ องบันทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการโอนย้ ายสินทรัพย์ของ
โรงงานแม่แตง 1 บางส่วนเพื่อไปใช้ งานในโรงงานแม่แตง 2 เพื่อสร้ างมูลค่าของสินทรัพย์ และอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการ
ดาเนินการกับโรงงานแม่แตง 1 เพื่อให้ ได้ ข้อยุติตอ่ ไป
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตรากาไรขันต้
้ นของธุรกิจ Trading และ Manufacturing
นายชัชพลฯ ได้ ชีแ้ จงว่า อัตรากาไรขันต้
้ นของธุรกิจ Trading ย้ อนหลังประมาณ 5 ปี อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 18 – 22 สาหรับอัตรา
กาไรขันต้
้ นของธุรกิจ Manufacturing นัน้ ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของธุรกิจซึง่ จะมีอตั ราที่แตกต่างกัน
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าบริ ษัทสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐที่จะมีการเปลี่ย นแปลส่วนผสมไบ
โอดีเซลเพื่อลดความเสีย่ งในการเกิด Stock Loss หรื อไม่
ประธานได้ ชีแ้ จงว่าไม่สามารถคาดการณ์ นโยบายภาครั ฐได้ ซึ่งส่งผลต่อการบริ หารจัดการของบริ ษัทในเรื่ องของการลงทุนด้ าน
พลังงานค่อนข้ างมาก ทังนี
้ ้ บริ ษัทถือหุ้นใน BBF เพียงร้ อยละ 30 ซึง่ ที่ผา่ นมา BBF มีผลการดาเนินงานที่ดีมาโดยตลอด
นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าโรงงานก๊ าซชีวภาพจะมีโอกาสที่จะเกิดปั ญหาด้ านขาดแคลนวัตถุดิบหรื อไม่
นายชัชพลฯ ได้ ชี ้แจงว่าปั จจุบนั พืชพลังงานที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบได้ แก่ หญ้ าเนเปี ยร์ ต้ นข้ าวโพด และ พืชทางการเกษตรในพื น้ ที่ ซึ่งบริ ษัท
มีความมัน่ ใจว่าวัตถุดิบในพื ้นที่นนเพี
ั ้ ยงพอต่อการผลิตของโรงงานแม่แตง 2 สาหรับโครงการก๊ าซชีวมวลที่อยู่ระหว่างศึกษาข้ อมูล
โครงการอยูน่ นั ้ เรื่ องของแหล่งวัตถุดิบจะเป็ นปั จจัยสาคัญในการพิจารณาลงทุนด้ วย
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึง
เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานได้ มอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมายดาเนินการประชุมตามลาดับวาระต่อไป
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัท
ต้ องจัดทางบการเงิ นสาหรั บปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งสรุ ป
สาระสาคัญได้ ดงั นี ้
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รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว (หุ้น)
กาไรต่อหุ้น (บาท)

2558
2,735.14
1,623.73
1,111.41
1,465.17
94.00
631,874,101
0.15

2559
2,980.09
1,713.89
1,266.19
1,349.92
24.40
667,605,301
0.05

ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ซึง่ ได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
สาหรับปี 2559
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามและให้ ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยจะต้ องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม อนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
1. เห็นด้ วย
498,285,329
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (100 ราย)*
498,285,329
* มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 15 ราย จากเดิม 85 ราย

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียน
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวน 200,280,000
หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 433,942,650.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี ้

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

P a g e |9

ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน 333,802,650.50 บาท (สามร้ อยสามสิบสามล้ านแปดแสนสองพันหกร้ อยห้ าสิบบาทห้ าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
667,605,301 หุ้น (หกร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหกแสนห้ าพันสามร้ อยหนึง่ หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
667,605,301 หุ้น (หกร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหกแสนห้ าพันสามร้ อยหนึง่ หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามและให้ ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยจะต้ องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 433,942,650.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่ จานวน 333,802,650.50 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 66 ,605,301 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท และการ
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ลงคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (100 ราย)

จานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
498,285,329
498,285,329

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2559
ที่ปรึกษากฎหมายได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน
ได้ และสารองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบให้ เสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการตังส
้ ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 341,467.16 บาท ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทมีเงินสารองสะสมเป็ นจานวน
เงินรวมทังสิ
้ ้น 29,238,544.19 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.74 ของทุนจดทะเบียน และเสนอให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี สาหรับผลการ
ดาเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็ นเงินจานวน 33,380,265.05 บาท โดย
เงินปั นผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกาไรสะสม ซึง่ เป็ นเงินปั นผลหรื อเงินส่วนแบ่งผลกาไรที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนามารวมคานวณ
เป็ นรายได้ เพื่อเสียภาษี นิติบคุ คล โดยมีกาหนดการจ่ายปั นผล ดังนี ้
วันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล
16 มีนาคม 2560
วันที่รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
วันที่จ่ายเงินปั นผล

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

17 มีนาคม 2560
24 เมษายน 2560
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โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2558 และ 2559 ดังนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
รายได้ รวม
1,293,051,234.66
กาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
86,754,105.74
กาไรสุทธิหลังหักภาษี และสารองตามกฎหมาย
82,416,400.45
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
175,920,720.69
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
631,874,101
เงินปั นผลต่อหุ้น
0.10
- จากกาไรสุทธิประจาปี
0.091
- จากกาไรสะสม
0.009
เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
66,760,430.10

2559
1,031,482,252.73
7,225,564.02
6,884,096.86
116,044,387.45
667,605,301
0.05
0.05
33,380,265.05

ที่ปรึกษากฎหมายได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถาม สรุปได้ ดงั นี ้
นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ ให้ ข้อสังเกตว่าการจ่ายเงินปั นผลในครัง้ นี ้มีมลู ค่าสูงกว่ากาไรสุทธิของปี 2559
ประธานได้ ชี ้แจงว่าการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลที่กาหนดไว้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษี เงินได้ และสารองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2559 เป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมและบริ ษัทยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอ
นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ กล่าวเสริ มว่า บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจาก BBF ซึง่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงเห็น
ควรนาเงินดังกล่าวมาจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามและให้ ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติ อนุมัติการจัดสรรเงิ นกาไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิ นปั นผล
ประจาปี 2559 โดยจะต้ องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม อนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และการตัง้ สารองตามกฎหมายสาหรั บผลการดาเนิ นงาน
ประจาปี 2559 จานวน 341,467.16 บาท ตามเงื่อนไขที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
1. เห็นด้ วย
498,287,329
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (101 ราย)*
498,287,329
* มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 100 ราย

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

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
100.00
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ก่อนที่จะดาเนินการพิจารณาวาระนี ้ กรรมการทัง้ 3 ท่านที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระได้ ออกจากห้ องประชุมเพื่อให้ การพิจารณา
มีความเป็ นอิสระในการลงคะแนนเสียง จากนัน้ ประธานได้ มอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมายดาเนินการประชุมต่อไป
ที่ปรึกษากฎหมายได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดว่าในการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) ซึง่ ในปี นี ้กรรมการซึง่ ต้ องออก
จากตาแหน่งตามกาหนดวาระ ประกอบด้ วย
1. นายชัชพล ประสพโชค
กรรมการ
2. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ
3. รศ.ดร. ปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่านซึ่งครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่อง
ด้ วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและ ผู้ถือ
หุ้น โดยประวัติของกรรมการทัง้ 3 ท่านที่ได้ รับเสนอชื่ อ ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิ ญประชุมที่บริ ษัทได้ นาส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาล่วงหน้ าแล้ ว
ที่ปรึกษากฎหมายได้ แจ้ งเพิ่มเติมว่า สาหรับการลงมติในวาระนี ้จะพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และนาส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเมื่อจบการประชุม ทังนี
้ ้ เพื่อความโปร่ งใสใน
การนับคะแนนตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี โดยที่ปรึ กษากฎหมายได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็ นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ ที่ประชุมเริ่ มลงมติ
เลือกตังกรรมการตามล
้
าดับ ดังนี ้
1. นายชัชพล ประสพโชค
มติท่ ปี ระชุม อนุมัติเลือกตัง้ นายชัชพล ประสพโชค กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ลงคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (101 ราย)

จานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
498,281,974
5,355
498,287,329

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

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9989
0.0011
100.00
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2. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
มติท่ ีประชุม อนุ มัติเลือกตัง้ รศ.ดร. เอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ ง
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
1. เห็นด้ วย
498,285,903
2. ไม่เห็นด้ วย
355
3. งดออกเสียง
5,000
รวมจานวนผู้ออกเสียง (102 ราย)*
498,291,258
* มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 101 ราย

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9989
0.0001
0.0010
100.00

3. รศ.ดร. ปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
มติท่ ปี ระชุม อนุมัติเลือกตัง้ รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ลงคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (102 ราย)

จานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
498,285,903
355
5,000
498,291,258

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9989
0.0001
0.0010
100.00

เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง ประธานได้ เชิญกรรมการ
ทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าห้ องประชุม เพื่อดาเนินการประชุมต่อไป
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดว่าการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบจากข้ อมู ลอ้ างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทที่มีมาก
ขึ ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทสาหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี ้
ประเภทค่ าตอบแทน (หน่วย:บาท)
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2559

2560

หน่ วย

25,000
10,000
15,000

30,000
15,000
15,000

ต่อคน/เดือน
ต่อคน/เดือน
ต่อคน/เดือน

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม
(2) โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ประกันสุขภาพ
ประกันชีวติ และ ประกันอุบตั ิเหตุ

10,000
5,000
ไม่เกิน 2.0 ล้ าน
ไม่เกิน 3.9 ล้ าน
วงเงินเบี ้ยประกันไม่เกิน
30,000 บาทต่อคนต่อปี

10,000
5,000
ไม่เกิน 2.0 ล้ าน
ไม่เกิน 3.5 ล้ าน
วงเงินเบี ้ยประกันรวมไม่เกิน
315,000 บาทต่อปี

ต่อคน/เดือน
ต่อคน/เดือน
ต่อปี
ต่อปี

ที่ปรึ กษากฎหมายได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามและให้ ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560 โดยจะต้ องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ีประชุม อนุ มัติการกาหนดค่ าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจาปี 2560 เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 2,000,000
บาท ก าหนดโบนั สส าหรั บกรรมการที่ ไม่ ใช่ ผ้ ูบริ หารไม่ เกิน 3,500,000 บาท และวงเงินเบีย้ ประกั นของกรรมการไม่ เกิ น
315,000 บาทต่ อปี โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 2 ใน 3 ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
มติที่ลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
1. เห็นด้ วย
498,419,521
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
5,000
รวมจานวนผู้ออกเสียง (103 ราย)*
498,424,521
* มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 102 ราย

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9990
0.0010
100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2560
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง
บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและของบริ ษัทย่อย สาหรับรอบปี บัญชี 2560 ซึ่ง
บริ ษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อ ย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี ้
1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท นับเป็ นรอบบัญชีที่ 3)
2. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 7764
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
แห่ง บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและของบริ ษัทย่อย สาหรับรอบปี บัญชี 2560 ซึ่ง
มีข้อมูลเปรี ยบเทียบจานวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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รายละเอียดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
2559
2560
ค่าสอบบัญชีบริ ษัท
1,380,000
1,500,000
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย
1,100,000
1,640,000
รวมค่ าตอบแทนทัง้ สิน้
2,480,000
3,140,000
หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ เช่น ค่าบริ การตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร
สิง่ พิมพ์ ค่าติดต่อสือ่ สาร และอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีตามที่เสนอข้ างต้ น และ
กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 3,140,000 บาท
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2560 โดย
จะต้ องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม อนุ มัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2560 จานวนไม่ เกิน 3,140,000
บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ลงคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (103 ราย)

จานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
498,424,521
498,424,521

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 333,802,650.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 433,942,650.50 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนทะเบียน
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจของบริ ษัท ทังในด้
้ านการลงทุน
ด้ านพลังงานทดแทนหรื อพลังงานทางเลือก รวมถึงการเข้ าซื ้อกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ซึ่งมีผลให้ บริ ษัทต้ องการเงินทุน
เพิ่ม ประกอบกับการลงทุนดังกล่าวอาจจะต้ องมีการตัดสินใจโดยทันทีหรื อเร่ งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทัว่ ไป(General Mandate) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทและเพื่อเตรี ย มการ
และดาเนินการได้ โดยเร็ วและทันการณ์ โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ทังนี
้ ้
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้
กลุม่ บุคคลใดก่อนหรื อทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยทุนชาระแล้ วในส่วนที่เพิ่มจะต้ องไม่เกินกว่าร้ อยละ 30 ของทุน
ชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุน ซึง่ เป็ นจานวน 200,280,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนทัว่ ไปหรื อบุคคลในวงจากัด ทุนชาระแล้ วในส่วนที่เพิ่มต้ องไม่เกินกว่าร้ อยละ 20 ของทุนชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัท
มีมติให้ เพิ่มทุน ซึง่ เป็ นจานวน 133,520,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ทุนชาระแล้ วในส่วนที่เพิ่มต้ องไม่เกิน

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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กว่าร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุน ซึ่งเป็ นจานวน 66,760,000 หุ้น รวมถึงการกาหนดราคา
เสนอขาย วัน และเวลา ที่เสนอขายและรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่บริ ษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ ถัดไปหรื อภายในวันที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องจัด
ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ ถัดไป ทังนี
้ ้แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนทะเบียน เป็ นดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน 433,942,650.50 บาท (สีร่ ้ อยสามสิบสามล้ านเก้ าแสนสีห่ มื่นสองพันหกร้ อยห้ าสิบบาทห้ าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
867,885,301 หุ้น (แปดร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านแปดแสนแปดหมื่นห้ าพันสามร้ อยหนึง่ หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
867,885,301 หุ้น (แปดร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านแปดแสนแปดหมื่นห้ าพันสามร้ อยหนึง่ หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ สอบถาม สรุ ปได้
ดังนี ้
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น ได้ ให้ ความเห็นว่า เนื่องจากการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จะต้ องดาเนินการ
ภายใน 1 ปี ซึง่ เมื่อครบกาหนดจะต้ องมีการขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ดังนันหากมี
้
เครื่ องมือทางการเงินอื่นที่สามารถเพิ่ มทุนจด
ทะเบียนโดยขออนุมตั ิในคราวเดียวและมีระยะเวลาดาเนินการที่มากกว่า 1 ปี ก็เห็นควรนาเครื่ องมือดังกล่าวมาใช้
ที่ปรึกษากฎหมายได้ ชี ้แจงว่า ในอดีตการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะใช้ เวลาในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนประมาณ
35 – 45 วัน ซึง่ อาจไม่รองรับการตัดสินใจในการลงทุนที่เร่งด่วนได้ ดังนัน้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ได้ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางและแก้ ไขข้ อกฎหมายเพื่อเพิ่ม
ความยืดหยุน่ ในการเพิ่มทุน โดยผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิวงเงินและเงื่อนไขในการเพิ่มทุน และจะมอบอานาจให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทในการ
พิจารณาเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควรตามกรอบที่กาหนดไว้
ประธานได้ กล่าวเสริ มว่า การพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไปนัน้ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาจากความน่าเชื่ อถื อของ
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็ นการอนุมัติวงเงิ นและมอบอานาจให้ กับคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้
พิจารณาดาเนินการ
นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปในครัง้ นี ้ จะมีการเพิ่มทุนจริ งหรื อไม่ เนื่องจากปี 2559 ก็
ได้ มีการขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ไม่มีการเพิ่มทุนแต่อย่างใด และหากจะเปลี่ยนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นการออกหุ้นกู้จะ
ดีกว่าหรื อไม่
ประธานได้ ชีแ้ จงว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปเป็ นเครื่ องมือทางการเงินที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสนับสนุนให้ บริ ษัทจดทะเบียน
นามาใช้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการพิจารณาลงทุนและดาเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ยังลดขันตอนในการด
้
าเนินการและประหยัดค่าใช้ จ่าย
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับการอนุมตั ิการเพิ่มทุนในรู ปแบบเดิม สาหรับการออกหุ้นกู้นนจะเป็
ั้
นการเพิ่มภาระหนี ้ให้ กบั
บริ ษัท ซึง่ จะส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนสูงขึ ้น

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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ที่ปรึ กษากฎหมายได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามและให้ ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยจะต้ องมีม ติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถื อหุ้นที่ม าประชุมและมี สิทธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน
มติท่ ีประชุม อนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม
333,802,650.50 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจ านวน 433,942,650.50 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ ใหม่ จ านวนไม่ เกิ น
200,280,000 หุ้ น มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 0.50 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ และแก้ ไขหนั งสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
1. เห็นด้ วย
498,425,021
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (108 ราย)*
498,425,021
* มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ราย จากเดิม 103 ราย

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 200,280,000
หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท
ที่ปรึกษากฎหมายได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี ้
จัดสรรให้ แก่
ประเภทหุ้น
ร้ อยละต่ อทุนชาระแล้ ว
จานวนหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)

สามัญ

ไม่เกินร้ อยละ 20

133,520,000

ประชาชน (PO)

สามัญ

-

-

บุคคลในวงจากัด (PP)
รวมทัง้ สิน้

สามัญ

ไม่เกินร้ อยละ 10
ไม่ เกินร้ อยละ 30

66,760,000
200,280,000

ทังนี
้ ้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทังมี
้ อานาจในการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจดาเนินการต่างๆ อัน
จาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามและให้ ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวน
200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยจะต้ องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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มติท่ ปี ระชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 200,280,000 หุ้น มูล
ค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
มติที่ลงคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (108 ราย)

จานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
498,425,021
498,425,021

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ที่ปรึกษากฎหมายได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่ องอื่นใดนอกจากที่กาหนดไว้ หนังสือ
เชิญประชุมนัน้ จะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อเท่ากับ 222.54 ล้ านหุ้น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงมอบหมายให้ นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแจ้ งให้ ที่
ประชุมทราบถึงการประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของ BBF
นายกิตติฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท BBF ได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เป็ นเงิน
ประมาณ 150 ล้ านบาท โดยบริ ษัทจะได้ รับเงินปั นผลจานวน 45 ล้ านบาท นอกจากนี ้ บริ ษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)”) (“บางจาก”) ได้ มีหนังสือแจ้ งมายังบริ ษัทเพื่อทราบเกี่ยวกับการขายหุ้นใน
BBF ของบางจากให้ กบั บริ ษัท บีบีพี โฮลดิ ้ง จากัด ซึง่ บางจากถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุน
จากนันประธานจึ
้
งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมได้ สอบถามและให้ ความเห็นเพิ่มเติม ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามสรุปได้ ดังนี ้
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) ที่กาหนดให้ จดั สรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกินร้ อยละ 20 และจัดสรรให้ กบั บุคคลในวงจากัดไม่เกินร้ อยละ 10
ที่ปรึกษากฎหมายได้ ชี ้แจงว่าการจัดสรรดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัด คือ จัดสรรให้ กบั ผู้มี อปุ การคุณ
ใช่หรื อไม่
ประธานได้ ชีแ้ จงว่า โดยปกติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ กับบุคคลในวงจากัดจะพิจารณาจัดสรรให้ กับนักลงทุนประเภทกองทุนหรื อ
Strategic Partner ที่สามารถสร้ างประโยชน์ให้ กบั บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
นายเจียรนัย เลิศรัชต์กลุ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบาย แผนงาน และ
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจระยะ 4 ปี ซึ่งยังคงมุ่งเน้ นการลงทุนด้ านพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน ดังนัน้ ฝ่ ายบริ หารยังคง
ดาเนินธุรกิจตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายโครงสร้ างรายได้ ในปี 2563 ระหว่างธุรกิจ Trading และ
Manufacturing ในสัดส่วน 50:50
ประธานได้ กล่าวเสริ มว่า ช่วงที่ผ่านมาบริ ษัทประสบปั ญหาในการดาเนินธุรกิจ ด้ วยเหตุของการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ การ
ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และราคาน ้ามันที่ลดต่าลงมาก อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารได้ ร่วมกันพิจา รณา
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว เพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กบั บริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น การเดินท่อก๊ าซธรรมชาติเพื่ อเพิ่มวัตถุดิบให้ กบั
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม (PPP) ที่จงั หวัดสุโขทัย เป็ นต้ น ซึง่ การแก้ ปัญหาจะต้ องใช้ เวลาในการดาเนินการ
นายรัชภูมิ รัตนเพียร ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาวัตถุดิบของโรงไฟฟ้ าที่จงั หวัดสุโขทัย
นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่า เนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้ าที่ลดต่าลงสาเหตุจากค่า ft ที่ติดลบ ฝ่ ายบริ หารจึงได้
พิจารณาแนวทางในการบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีจากัดเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยการนาก๊ าซที่ได้ จากการผลิตของโรงงาน
PPP ขายเป็ น CNG ให้ กบั ปตท. ซึง่ ได้ มลู ค่าที่สงู กว่าเมือเปรี ยบเทียบกับการขายไฟฟ้ าให้ กบั ภาครัฐ อย่างไรก็ดี ขณะนี ้โรงไฟฟ้ าทัง้
2 แห่งยังคงเดินเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้ าอยู่ ที่กาลังการผลิตเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 50 และหากได้ รับก๊ าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ ้น ก็
อาจจะผลิตกระแสไฟฟ้ าเพิ่มมากขึ ้นได้
นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าจะมีปริ มาณก๊ าซธรรมชาติใช้ ได้ อีกกี่ปี
นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่า ไม่สามารถประมาณการปริ มาณก๊ าซธรรมชาติที่อยู่ใต้ ดินได้ แต่สมั ปทานที่
ปตท.สผ. ได้ รับจะหมดอายุในปี 2565 และสามารถต่ออายุสมั ปทานได้ อีก 10 ปี
นายเชน ฦาไชย ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้ า Hybrid ว่าบริ ษัทจะเข้ าร่วมโครงการดังกล่าวหรื อไม่
นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่าขณะนี ้ภาครัฐยังไม่มีการกาหนดนโยบาย รูปแบบ และแนวทางที่ชดั เจน อย่างไร
ก็ดี บริ ษัทก็ได้ ทาการศึกษาข้ อมูลโครงการดังกล่าว และหากมีความชัดเจนเรื่ องนโยบายและพื ้นที่ที่จะสามารถลงทุนโครงการได้ ก็
จะพิจารณาการเข้ าร่วมต่อไป
นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ กล่าวเสริ มว่า โครงการ Hybrid นันจะต้
้
องแยกประเภทของพลังงาน เช่น โซลาร์
Biomass หรื อ Biogas ซึง่ บริ ษัทเองมีศกั ยภาพด้ าน Biogas และได้ มีการศึกษาข้ อมูลร่ วมกับผู้ประกอบการรายอื่นในกลุม่ Biogas
เพื่อพิจารณาและเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ าร่วมโครงการดังกล่าว
นายจิรากร เกียรติมานะโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามถึงเป้าหมายรายได้ ของธุรกิจ Trading ในปี 2560
นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัทได้ กาหนดเป้าหมายของรายได้ ในปี 2560 ประมาณ 1,700 – 1,800 ล้ าน
บาท โดยมีสดั ส่วนรายได้ จากธุรกิจ Trading ประมาณร้ อยละ 50
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ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อให้ ความเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อให้ ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึง
กล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา)

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร)
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