
  
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนดที์ เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 
19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ
บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) เป็นประธานท่ีประชุม  

 
นางสาวเบญจมาศ พุทธรักษา ไดก้ล่าวตอ้นรับและแนะน ากรรมการบริษทั ตวัแทนผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษา

กฎหมาย ต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
   
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา  ประธานกรรมการบริษทั 
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ   กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายชชัพล ประสพโชค  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  
4. นางสาวนิลรัตน ์จารุมโนภาส กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและบญัชี  
  5.    นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ 

ก ากบัดูแลกิจการ 
6. นายปริทรรศน ์พนัธุบรรยงก ์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
ตวัแทนผู้สอบบัญชี 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ บจก. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายสมยศ สุธีรพรชยั  บจก. วายแูอนดพ์าร์ทเนอร์ส 
 

จากนั้น นางสาวเบญจมาศ พุทธรักษา ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงระเบียบและขอ้ก าหนดการประชุมท่ีปรึกษา
กฎหมายช้ีแจงรายละเอียดดงัน้ี 
1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายจะก าหนดไว ้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดออก
เสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรคะแนนเพ่ือนับ
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คะแนนเสียงท่ีใชเ้ป็นมติท่ีประชุม และจะถือวา่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือ หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบตัรเสีย ให้
ถือวา่เป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัรลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะก ากบัดว้ย   

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะมาประชุมแทนและผูถื้อหุ้นนั้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระใน
หนงัสือมอบฉันทะแลว้ ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงท่ีใช้นบัเป็นมติท่ี
ประชุม 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะมาประชุมแทนโดยมิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกคะแนนเสียงไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉนัทะไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร การออก
เสียงลงคะแนนจะใชวิ้ธีเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาท่ีก าหนด   ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถ
ลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมได ้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านั้น 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้ได ้โดยฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

8. ส าหรับมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระของการประชุมคร้ังน้ี ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในวาระท่ี 2 เป็นเร่ืองรายงานใหท่ี้ประชุมทราบไม่ตอ้งลงมติ  วาระท่ี 8, 9 และ 10 ตอ้งผา่นมติ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  และวาระท่ี 6 ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุม ส่วนวาระท่ี 12 แลว้แต่กรณีวา่ผูถื้อหุน้จะเสนอเร่ืองใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

9. หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้นั้นจะตอ้งมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 222.54 ลา้นหุน้ 

 
หลงัจากนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เม่ือจบการ
ประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านน าส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กบัเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัเพ่ือจดัเก็บไวเ้ป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป  จากนั้นไดเ้รียนเชิญ นายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ
บริษทัและประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม  
 
ประธานไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  โดยไดม้อบหมายใหน้าย
สมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูด้  าเนินการประชุมต่อไป 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดม้อบหมายให้บริษทั Quid Lab จ ากดั เป็น
ผูด้  าเนินการนบัคะแนน โดยขออาสาสมคัร 1 ท่านในการนบัคะแนนเสียง ไดแ้ก่ นายไกรฤกษ ์โพธิอภิญาณวิสุทธ์ ผูรั้บมอบ
ฉนัทะ เขา้ร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 
 
ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 36 ราย จ านวนหุ้นรวม 436,338,908 หุ้น และผูรั้บมอบ
ฉันทะซ่ึงไดรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นจ านวน 36 ราย จ านวนหุ้นรวม 56,029,103 หุ้น รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเป็น

http://www.uac.co.th/
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จ านวน 72 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้ งส้ิน 492,368,011 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.75 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด 
667,605,301 หุน้ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีก าหนดองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อ
หุน้ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้ง
มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 
จากนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการประชุมคร้ังน้ี จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ี  
1-12 ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าแลว้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม ขอให้ผูถื้อหุ้นถาม
เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระนั้นๆ ส าหรับประเด็นอ่ืนๆให้ผูถื้อหุ้นถามใน “วาระอ่ืนๆ” ในช่วงทา้ยของการประชุม ทั้งน้ี เพ่ือ
ไม่ใหเ้สียเวลาแก่ผูถื้อหุน้ท่านอ่ืน  และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดในเร่ืองใด ผูท้  าหนา้ท่ีประธานอาจมอบหมายให้
กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ เป็นผูต้อบค าถามแทน และขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงค์จะ
ซกัถามยกมือข้ึน เพ่ือเจา้หนา้ท่ีจะไดน้ าส่งไมโครโฟนใหผู้ถื้อหุน้ โดยขอใหแ้จง้ช่ือและนามสกุล เพ่ือใชใ้นการจดบนัทึกการ
ประชุมในคร้ังน้ีดว้ย 
 
จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายจึงเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชุม 
เป็นล าดบั   
 
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2560 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560  ซ่ึงไดมี้
การจดัท ารายงานการประชุมและไดส่้งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุม
ทางเว็บไซด์ของบริษทั (www.uac.co.th) แลว้ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชุมไดมี้การบันทึก
รายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งและสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการประชุมดงักล่าว  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2560  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 494,397,691 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
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* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 5 ราย จากเดิม 72 ราย 
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 
 
ประธานไดม้อบหมายให้ นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 
2560 

 
นายชชัพล ประสพโชค ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม  (หน่วย : ลา้นบาท) 2559 2560 เพิม่ขึน้(ลดลง) 
การเปลีย่นแปลง

(%) 
รายไดร้วม 1,349.92 1,656.59 เพ่ิมข้ึน 22.72 
ก าไรขั้นตน้ 286.19 353.85 เพ่ิมข้ึน 23.64 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 257.38 200.40 ลดลง 22.14 
ก าไรเบด็เสร็จรวม  12.87 95.40 เพ่ิมข้ึน 641.26 

EBITDA 192.37 296.63 เพ่ิมข้ึน 54.20 
 
รายไดจ้ากการขายปี 2560 โดยจ าแนกเป็นกลุ่มธุรกิจ สรุปไดด้งัน้ี 

กลุ่มธุรกจิ  (หน่วย : ลา้น
บาท) 

2559 สัดส่วน 2560 สัดส่วน เพิม่ขึน้(ลดลง) 
การเปลีย่นแปลง

(%) 
Trading 823.41 62% 1,046.71 64% เพ่ิมข้ึน 27.12 
Energy 161.57 12% 233.42 15% เพ่ิมข้ึน 44.47 
Chemicals 339.57 26% 346.74 21% เพ่ิมข้ึน 2.11 
BBF  35.18 - 2.57 - ลดลง 92.69 

โดยนายชชัพลฯ ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมว่า ส่วนแบ่งรายไดจ้ากเงินลงทุนในบริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั (“BBF”) ลดลง 32.61 
ลา้นบาท เป็นผลมากจากกลไกราคาน ้ามนัปาลม์ในตลาดและนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ซ่ึงมีผลกระทบใหเ้กิด Inventory Loss 
 
ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัในปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 มีดงัน้ี 

อตัราส่วนทางการเงนิ 2559 2560 

EBITDA (%) 14.52% 18.23% 
Net Profit Margin (%) 0.95% 5.85% 
ROA (%) 0.64% 3.30% 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (77 ราย)* 494,397,691 100.00 
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อตัราส่วนทางการเงนิ 2559 2560 
ROE (%) 1.60% 8.12% 
EPS (บาท) 0.03 0.15 
D/E 1.42 1.44 

 
งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 2559 2560 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 121.12 153.97 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (374.20) (152.40) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 137.58 (7.39) 
เงินสดสุทธิ (115.38) (6.56) 
เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 140.81 25.43 
เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25.43 18.88 

 
ในปี 2560 มีเหตุการณ์ท่ีส าคญัของบริษทั โดยสรุปไดด้งัน้ี 
1. บริษทัไดป้รับปรุงโครงสร้างธุรกิจ โดยมีโครงสร้างดงัน้ี 
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2. บริษทัไดป้รับปรุงโครงสร้างบริษทั โดยมีโครงสร้างดงัน้ี 

 
 

3. โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม จ.สุโขทยั (“PPP”)  ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม(ISO14001:2015) 
และความปลอดภยัชีวอนามยั (OHSAS18001:2017) ซ่ึงจะท าใหโ้รงงานเป็นโรงงานท่ีมีมาตรฐานระดบัตน้ของประเทศ 

4. โรงงานของบริษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (“UAPC”)ไดเ้ร่ิม Commissioning โรงงานส่วน
ขยายในเดือนตุลาคม 2560 มีก าลงัการผลิตรวม 24,000 ตนั/ปี เพ่ือรองรับการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคม 2560  โดยบริษทัไดมุ่้งเนน้เก่ียวกบัระบบการควบคุมคุณภาพ และมีการ
ลงทุนเพ่ิมเติมดา้นงานวิจยัและพฒันา (R&D)  เพ่ือใหสิ้นคา้มีคุณภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะท าให ้UAPC มีความแข็งแกร่งและมี
ศกัยภาพในการแข่งขนั และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน 

5. บริษทัไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นบริษทั “หุน้ย ัง่ยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment : THSI” ประจ าปี 2560 เป็นปีท่ี 
2 ติดต่อกนั โดยมีบริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บคดัเลือกทั้งส้ินจ านวน 65 บริษทั และเป็นกลุ่มบริษทัจดทะเบียนใน mai 
จ านวน 7 บริษทั 

6. บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ร่วมถือหุน้ใน บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นการถือหุน้ระหว่าง
บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ ากัด และ บริษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด ในสัดส่วน 60 และ 40 ตามล าดับ เพ่ือลงทุนใน
โครงการดา้นพลงังานในต่างประเทศในกลุ่ม CLMV ขณะน้ียูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

7. บริษทัไดรั้บประกาศเกียรติคุณระดบั Platinum จากโครงการส่งเสริมการจดัท าระบบมาตรฐานความปลอดภยัอาชีวอนา
มยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส าหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเลก็ จากสถาบนัส่งเสริมความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (สสปท.) ซ่ึงยืนยนัไดว้่าบริษทัมุ่งเน้นดา้นคุณภาพในการ
ด าเนินธุรกิจ 

8. ในปี 2560 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาและเติบโตอยา่งย ัง่ยืนภายในองคก์รและชุมชน โดยบริษทัได้
จดัใหมี้กิจกรรมทั้งในดา้นการดูแลพนกังาน ดา้นการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยการมอบทุนการศึกษา
ใหก้บัเยาวชนในวนัเด็ก  การปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชน ดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัใหมี้การซอ้ม
ดบัเพลิงเพ่ือเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน  
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9. บริษทัสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัชั้นตะหนกัถึงการต่อตา้นคอร์รัปชนั  โดยในปี 2560 
บริษทัไดจ้ดักิจกรรม WE R UAC ใหพ้นกังานทุกคนในทุกระดบัชั้นไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมน้ี เพ่ือให้พนกังานทุกคน
ตระหนกัถึงการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามค่านิยมหลกัองคก์ร (Core Value) โดยมุ่งเนน้เร่ืองจริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
และการต่อตา้นคอร์รัปชนั  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของบริษทั รวมถึงบริษทัมีการก าหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัป
ชนัและนโยบายป้องกนัการทุจริตและการเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ไดใ้น
หลายช่องทาง 

 
บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2560  รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2560 ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561   นอกจากน้ียงัได้
เผยแพร่รายงานประจ าปีทางเวบ็ไซดข์องบริษทั (www.uac.co.th) ดว้ย  จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมได้
สอบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดส้อบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นางสาวศิริพร ขตัตพงษ ์ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดส้อบถามถึงผลกระทบจาก Inventory Loss ของ BBF ท่ีส่งผลใหก้ารรับรู้รายได้
ลดลง จะมีผลกระทบถึงรายไดท่ี้จะเกิดข้ึนในไตรมาส 1 ปี 2561 หรือไม่ 
 
นายชชัพลฯ ไดช้ี้แจงว่า สถานการณ์ของราคาน ้ ามนัปาลม์ดีข้ึน ในระยะสั้นจะมีการแกว่งตวัของราคาลดลง ราคาปาลม์จะ
ค่อนขา้งน่ิง โดยคาดวา่ผลกระทบจากขาดทุนของสินคา้คงเหลือจะดีข้ึนตามล าดบั 
 
นายนฤดล นวลน่ิม ผูถื้อหุน้ ไดมี้ขอ้เสนอแนะในการจดัท าและน าเสนอโครงสร้างก าไรและ margin ของแต่ละกลุ่มธุรกิจของ
บริษทั  
 
นายชชัพลฯ ไดช้ี้แจงว่ารายละเอียดผลก าไรขั้นตน้ของแต่ละกลุ่มธุรกิจสามารถดูรายละเอียดไดจ้ากหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของบริษทั ซ่ึงแสดงไวอ้ยา่งครบถว้นแลว้ 
 
ประธานไดก้ล่าวเพ่ิมเติมว่า หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยเก่ียวกบังบการเงินของบริษทั สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดก้บัฝ่าย
นกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษทั 
 
ปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถามและขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว 
 
มตทิี่ประชุม  รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้
บริษทัตอ้งจดัท างบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง รวมทั้ ง คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบแลว้ จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติั ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

รายการ 2559 2560 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 2,960.56 3,134.91 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 1,713.89 1,826.10 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 1,246.67 1,308.81 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,324.55 1,626.87 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 12.87 95.40 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้) 667,605,301 667,605,301 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.03 0.15 

  
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ซ่ึงไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสม
จินตนา พลหิรัญรัตน ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึง
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2560 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูรั้บมอบฉนัทะไดส้อบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นางสาวศิริพร ขตัตพงษ ์ผูรั้บมอบฉันทะ ไดข้อค าช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูส้อบบญัชี ในส่วนของการดอ้ยค่า
ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 12  และค่าความนิยมและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 13 - 14  
 
ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูช้ี้แจงเร่ืองดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชีไดช้ี้แจงว่าการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นของโรงงานท่ีเชียงใหม่และสุโขทยั ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัท าการ
ประเมินมูลค่าสินทรัพยเ์พ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการพิจารณาประเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ โดยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยส์ าหรับปี 2559 ไดแ้สดงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ซ่ึงในปี 2560 ไม่มีการส ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
แต่อยา่งใด 
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ในส่วนของค่าความนิยม และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และสูตรการผลิตนั้น เป็นรายการของ UAPC
โดยมีการประเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสินคา้คงเหลือ เน่ืองจาก 
UAPC เขา้ซ้ือกิจการของ บริษทั  แอด็วานซ์ โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคอล จ ากดั ดว้ยมูลค่าซ้ือขายท่ีสูงกว่ามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ จึงท า
ใหเ้กิดค่าความนิยมซ่ึงจะตอ้งบนัทึกบญัชี และจะตอ้งท าการประเมินการดอ้ยค่า อย่างไรก็ดี ในปี 2560 ไม่มีการส ารองค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมเช่นกนั 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถามและขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติังบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม  อนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  โดยมีมตเิป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 33 ราย จากเดิม 77 ราย 
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกั
ภาษีเงินไดแ้ละส ารองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมี
มติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการตั้งส ารองตามกฎหมายเพ่ิมอีก 7,054,211.96 บาท ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทั
มีเงินส ารองสะสมเป็นจ านวนเงินรวมทั้ งส้ิน 36,292,756.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.36 ของทุนจดทะเบียน และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท  เป็นเงินจ านวน 80,112,636.12 บาท  
โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายออกจากบญัชีก าไรสุทธิท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมีก าหนดการจ่ายปันผล ดงัน้ี 

ก าหนดการจ่ายเงนิปันผล วนัที่ 
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 7 มีนาคม 2561 
วนัท่ีจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) 20 เมษายน 2561 

 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2559 และ 2560 ดงัน้ี 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 495,533,142 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (110ราย)* 495,533,142 100.00 
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รายละเอยีด 2560 2559 
รายไดร้วม (งบการเงินรวม) 1,626,866,304.46 1,324,551,035.86 
รายไดร้วม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 1,248,300,708.71 955,722,160.25 
ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 139,963,215.27 7,225,564.02 
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 132,909,003.31 6,884,096.86 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 215,573,175.71 116,044,387.45 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 667,605,301 667,605,301 
เงินปันผลต่อหุน้  0.12 0.05 
 - จากก าไรสุทธิประจ าปี 
 - จากก าไรสะสม 

0.12 
- 

- 
0.05 

เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 80,112,636.12 33,380,215.05 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูรั้บมอบฉนัทะไดส้อบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นายไกรฤกษ ์โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ ไดส้อบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยตั้งขอ้สังเกตวา่ หากในปีต่อไปบริษทัมีก าไรสุทธิ
นอ้ยลง บริษทัจะยงัคงจ่ายเงินปันผลในอตัราเท่าเดิมหรือไม่ หรือบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคตอยา่งไร 
 
ประธานไดช้ี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ทั้งน้ี การ
จ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัในแต่ละปีดว้ย  
 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2560 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และการตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560 จ านวน 7,054,211.96 บาท โดยมีเง่ือนไขตามที่เสนอ  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 6 ราย จากเดิม 110 ราย 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 495,543,263 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (116 ราย)* 495,543,263 100.00 
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วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 
ประธานไดข้อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีออกจากหอ้งประชุมไปก่อนจนกว่าการลงคะแนนเสียงเสร็จส้ิน จากนั้นท่ีปรึกษา
กฎหมายไดด้ าเนินการประชุมต่อไปโดยท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั
และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดวา่ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่ง
นอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียง
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ประกอบดว้ย 

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการ 
2. นางสาวนิลรัตน ์จารุมโนภาส กรรมการ 
3. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา กรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุน้ โดยประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บเสนอช่ือ ปรากฏรายละเอียดในหนงัสือเชิญ
ประชุมท่ีบริษทัไดน้ าส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้เพ่ิมเติมว่า ส าหรับการลงมติในวาระน้ีจะพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให ้
ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และน าส่งให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเม่ือจบการประชุม  ทั้งน้ี 
เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้
สอบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมก่อนท่ีจะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืน
ใดประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมเร่ิมลงมติเลือกตั้งกรรมการตามล าดบั ดงัน้ี 
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ 
มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกตั้ง นายกิตติ ชีวะเกตุ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 513,587,992 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (125 ราย) 513,587,992 100.00 
* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 9 ราย จากเดิม 116 ราย 
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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. นางสาวนิลรัตน ์จารุมโนภาส 
มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง   โดยมีมติ
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
3. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา 
มตทิี่ประชุม  อนุมตัิเลือกตั้ง นางสาวจีระพนัธ์ จินดา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดยมีมติเป็น
เอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 1 ราย จากเดิม 126 ราย 
 
เม่ือท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระ ท่ีปรึกษากฎหมายได้
กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชุม เพ่ือด าเนินการประชุมต่อไป 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดว่า
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาเปรียบเทียบจากขอ้มูลอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไร
ของบริษทัและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  โดยรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 มีดงัน้ี 
 
 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 513,587,992 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (125 ราย) 513,587,992 100.00 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 513,590,637 99.9999 
2.  ไม่เห็นดว้ย 355 0.0001 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (126 ราย) 513,590,992 100.00 
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บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่1 อาคารทพีีแอนดท์ ี ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19  ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 
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ประเภทค่าตอบแทน 2561 2560 หน่วย 

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน    
ประธานกรรมการ 30,000 30,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการ 15,000 15,000 ต่อคน/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการบริหาร 5,000 5,000 ต่อคน/เดือน 
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม ไม่เกิน 2.0 ลา้น ไม่เกิน 2.0 ลา้น ต่อปี 
(2) โบนสักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร - ไม่เกิน 3.5 ลา้น ต่อปี 
(3) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ : ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต 
และ ประกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินเบ้ียประกนัรวมไม่
เกิน 315,000 บาทต่อปี 

วงเงินเบ้ียประกันรวมไม่
เกิน 315,000 บาทต่อปี 

  

 
คณะกรรมการไดพิ้จารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 
2561 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,000,000 บาท และอนุมติัวงเงินเบ้ียประกนัของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี  
ส าหรับโบนัสกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารปี 2561 นั้น จะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณา
ต่อไป โดยอา้งอิงจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2561  
 
ประธานได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมเร่ืองการขออนุมติัโบนัสกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารว่า ท่ีผ่านมาเป็นการขออนุมติั
ล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้ แต่ในปีน้ีไดมี้การปรับเปล่ียนเกณฑก์ารอนุมติัใหม่ คือ โบนสักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะมีการเสนอ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัหลงัจากท่ีมีการประกาศผลการด าเนินงานของปีนั้นๆ แลว้ ซ่ึงการอนุมติัโบนสักรรมการ
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารส าหรับปี 2561 จะมีการเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  ใน
ส่วนของค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจะยงัคงมีการขออนุมติัจากผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้เช่นเดิม 
 
จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามและ
ใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 โดยจะตอ้งมีมติ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,000,000 บาท  
และวงเงินเบีย้ประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุม ดงันี ้

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 513,656,102 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
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บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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   * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 8 ราย จากเดิม 126 ราย 
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี
แห่ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและของบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี 
2561 ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามรายช่ือ ดงัน้ี 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั นบัเป็นรอบบญัชีท่ี 4) 

2. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูรั้บสอบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

3. นายนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์ผูรั้บสอบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 7764 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

แห่ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและของบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี 
2561 ซ่ึงมีขอ้มูลเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รายละเอยีดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 2560 2561 
ค่าสอบบญัชีบริษทั 1,500,000 1,500,000 
ค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 1,640,000 1,878,000 
รวมค่าตอบแทนทั้งส้ิน 3,140,000 3,378,000 
หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI  ค่าแปลงบการเงินภาษาองักฤษ  

          ค่าพาหนะ  ค่าเอกสารส่ิงพิมพ ์ ค่าติดต่อส่ือสาร และอ่ืนๆ 
 
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 3,378,000 บาท 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นางจุไรรัตน์ กีรติวรนนัท ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัมีบริษทั
ยอ่ยเพ่ิมข้ึนใช่หรือไม่ 
 
ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวนิลรัตน ์จารุมโนภาส ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและบญัชี เป็นผูช้ี้แจงเร่ืองดงักล่าว 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (134 ราย)* 513,656,102 100.00 

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 
 

 

นางสาวนิลรัตน์ฯ ได้ช้ีแจง้ว่า บริษัทไม่มีบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึน แต่ค่าสอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากบริษทัย่อยมีรายการและ
กระบวนการการท างานท่ีเพ่ิมมากข้ึน อาทิเช่น UAPC มีการขยายโรงงานจึงท าใหบ้ริษทัมีกระบวนการในการด าเนินงานเพ่ิม
มากข้ึน 
 
นางจุไรรัตน์ กีรติวรนนัท ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมว่า จะเห็นผลประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายธุรกิจอย่างชดัเจนในไตร
มาส 1 ปี 2561 น้ีหรือไม่   
 
นางสาวนิลรัตน์ฯ ไดช้ี้แจง้ว่า บริษทัคาดว่าจะมีผลประกอบการท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก UAPC มีการเพ่ิมก าลงัการผลิตจากการ
ขยายโรงงาน 
 
ประธานไดก้ล่าวเสริมว่า ค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น เป็นผลมาจากปริมาณงานและกระบวนการปฏิบติังานท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามการ
ขยายตวัของบริษทั ซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน  ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของรายไดไ้ม่มี
ผลกระทบต่อค่าสอบบญัชีแต่อยา่งใด 
 
นางจุไรรัตน์ กีรติวรนนัท ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมวา่ ธุรกิจของบริษทัท่ีมีการขยายกิจการนั้น จะมีการขยายกิจการในส่วนใด 
และแผนของกิจการท่ีขยายเป็นอยา่งไร 
 
ประธานไดช้ี้แจงว่า ปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายธุรกิจในปี 2561 เกิดจากธุรกิจของบริษทัย่อยตามท่ีนางสาวนิลรัตน์ฯ ได้
ช้ีแจงไป ทั้งในส่วนของโรงงานท่ีต่างจงัหวดั การขยายก าลงัการผลิตของ UAPC  รวมถึง การน า UAPC เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
ประจ าปี 2561 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2561 จ านวนไม่เกิน 3,378,000 บาท 
ตามที่เสนอ  โดยมมีตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

   * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 3 ราย จากเดิม 134 ราย 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 514,217,328 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (137 ราย) 514,217,328 100.00 

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 
 

 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียน 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 
200,280,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 433,942,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 333,802,650.50 บาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 333,802,650.50 บาท (สามร้อยสามสิบสามลา้นแปดแสนสองพนัหกร้อยหา้สิบบาทหา้สิบสตางค)์ 
 แบ่งออกเป็น 667,605,301 หุน้ (หกร้อยหกสิบเจด็ลา้นหกแสนหา้พนัสามร้อยหน่ึงหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั 667,605,301 หุน้ (หกร้อยหกสิบเจด็ลา้นหกแสนหา้พนัสามร้อยหน่ึงหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้  
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้ 4  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 433,942,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมมีติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

   * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 4 ราย จากเดิม 137 ราย 
 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 526,410,546 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (141 ราย) 526,410,546 100.00 

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 
 

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 (UAC-W2) 
จ านวนไม่เกนิ 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-
W2 จ านวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
จดัสรรให ้ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ท่ีมีช่ืออยู ่ณ วนั Record Date คือ วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 
จ านวนหน่วย ไม่เกิน 66,761,000 หน่วย  โดยการออกหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 66,761,000 หุน้ 
อตัราส่วน 10 ต่อ 1 (10 หุน้เดิมไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย) (กรณีมีเศษใหปั้ดท้ิง) 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย ไม่คิดมูลค่า 
อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 1 หุน้ 
ราคาใชสิ้ทธิ 5.55 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ วนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ อาย ุ2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 

 
โดยมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือ 
คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนของใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ท่ีจะจดัสรรในส่วน
น้ี  รวมทั้ งมีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและ/หรือเก่ียวกับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ท่ีจะ
จดัสรรในส่วนน้ีไดทุ้กประการ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูรั้บมอบฉนัทะไดส้อบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ ผูรั้บมอบฉันทะได้ตั้ งข้อสังเกตและสอบถามว่า เน่ืองจากปีน้ีผลประกอบการของบริษัท
ค่อนขา้งดี แต่ขณะเดียวกนับริษทัยงัคงออก UAC-W2 ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม จึงอยากทราบว่าการออก UAC-W2 คร้ังน้ี เพ่ือใชใ้นการ
ช าระหน้ีหรือการลงทุนในโครงการใด และขอทราบเหตุผลในการออก UAC-W2  
 
ประธานไดช้ี้แจงว่า ขณะน้ี D/E ของบริษทัอยู่ท่ี 1.44 เท่า ซ่ึงตามนโยบายก าหนดไวไ้ม่ควรเกิน 1 เท่า ดงันั้นบริษทัจึงเห็นควร
ออก UAC-W2 เพ่ือเป็นการระดมทุน โดยเป็นการเพ่ิมสัดส่วนในส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะส่งผลให้ D/E ของบริษทัลดลง และเพ่ิม
โอกาสในการกูย้ืมเงินเพ่ือรองรับหากมีการขยายธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (UAC-W2) จ านวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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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 
 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 (UAC-W2) จ านวนไม่
เกนิ 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

   * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 2 ราย จากเดิม 141 ราย 
 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนทะเบียน 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้มีมติให้อนุมติัออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 2 (UAC-W2) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมในจ านวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น นั้ น บริษัทจะ
ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 33,380,500 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 367,183,150.50 
บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 734,366,301 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ ดงัน้ี 
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 367,183,150.50 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยห้าสิบบาทห้า

สิบสตางค)์ 
 แบ่งออกเป็น 734,366,301 หุน้ (เจด็ร้อยสามสิบส่ีลา้นสามแสนหกหม่ืนหกพนัสามร้อยหน่ึงหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั 734,366,301 หุน้ (เจด็ร้อยสามสิบส่ีลา้นสามแสนหกหม่ืนหกพนัสามร้อยหน่ึงหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้  
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้ 4  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 526,420,546 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (143 ราย) 526,420,546 100.00 
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บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่1 อาคารทพีีแอนดท์ ี ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19  ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

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

 

มติที่ประชุม  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
367,183,150.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน  โดยมีมตเิป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 1 ราย จากเดิม 143 ราย 
 
วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท 

ส าหรับการใช้สิทธิ UAC-W2 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัมีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 2 (UAC-W2) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ซ่ึงออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
กรณีท่ีมีหุ้นเหลือเน่ืองจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 บริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 
66,761,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท ส าหรับการใชสิ้ทธิ UAC-W2 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ส าหรับการใช้สิทธิ UAC-W2  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 527,927,120 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (144 ราย)* 527,927,120 100.00 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 527,927,120 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
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บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่1 อาคารทพีีแอนดท์ ี ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19  ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

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

 

 
วาระที่ 12  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคท่ี์จะเสนอเร่ืองอ่ืนใดนอกจากท่ีก าหนดไว้
หนงัสือเชิญประชุมนั้น จะตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือเท่ากบั 
222.54 ลา้นหุน้  

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา  ประธานจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามและให้
ความเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงเปิดกล่าวปิดประชุม
เวลา 14.15 น. 
 
      
     ลงช่ือ            ประธานท่ีประชุม 
           (นายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา) 
 
 
     ลงช่ือ                                                             ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
      (นางสาวสจัจาภรณ์ รัมยประยรู) 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (144 ราย) 527,927,120 100.00 
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