


   ขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะ

ใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน

ก็ได ้การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือ

ช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนตาม

กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้

มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธาน

กรรมการก าหนดไว ้ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบ

ฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการ

ดงัตอ่ไปน้ี 

  - จ  านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่

  - ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 

  - ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้

    ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ขอ้ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อ

หุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่ประชุม

หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ 

ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็น

ประธานในที่ประชุม 

 ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมี

คะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอ่หน่ึงหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 ขอ้ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิ

กิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แตจ่ะก าหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย

จะก าหนดไว ้
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  การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม 

ก าหนดวิธีปฏิบตัไิว ้ดงัน้ี 

1. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอ่หน่ึงหุน้ 

2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะตอ้ง

ไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน เวน้แตจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ี

กฎหมายจะก าหนดไว ้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ

และจะสอบถามว่ามีผูถ้ือหุน้ท่านใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมี

ขอใหย้กมือข้ึนและส่งบัตรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเก็บบัตรคะแนนเพื่อนับ

คะแนนเสียงที่ใชเ้ป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผูถ้ือหุน้ที่ไม่ไดย้กมือ หรือไม่ส่ง

บัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ใหถื้อว่าเป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย

ทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัรลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ

ฉนัทะก ากบัดว้ย   
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   การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม (ตอ่) 

4. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมาประชุมแทนและผูถื้อหุน้นั้นไดอ้อก

เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแลว้ ใหถ้ือเอาการออกเสียง

ลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะนั้นเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมตท่ีิประชุม 

5. กรณีที่ผูถ้ือหุน้ไดม้อบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิไดร้ะบุความ

ประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียง

ลงคะแนนจะใชวิ้ธีเดียวกบัผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

6. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่ก  าหนด   

ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมได ้แต่จะมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเทา่นั้น 

7. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจ าเป็นตอ้งออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุม

จะแลว้เสร็จ ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล้่วงหนา้ได ้โดย

ฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษิัท 
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   การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม (ตอ่) 

8. ส าหรบัมตขิองท่ีประชุมในแตล่ะวาระของการประชุมครั้งน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้วาระท่ี 2 และ 3 ตอ้ง

ผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ  านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  สว่นวาระที ่4 แลว้แตก่รณีว่าผูถ้ือ

หุน้จะเสนอเรือ่งใดใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

9. หากมีผูถ้ือหุน้จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชุม ผูถื้อหุน้นั้นจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ  านวนหุน้ท่ี

จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรอืเทา่กบั 184.40 ลา้นหุน้ 
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 วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2556  

              ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 5 เมษายน 2556 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

บริษัทไดจ้ดัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของ

บริษัท  ประจ  า ปี  2556 เ ม่ือวัน ท่ี        

5 เมษายน 2556 ซ่ึงไดมี้การจัดท า

รายงานการประชุมและไดจ้ัดส่งให้

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด นอกจาก น้ียังได้เผยแพร่

รายงานการประชุมทางเว็บไซดข์อง

บริษัท (www.uac.co.th) 

  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงาน

การประชุมไดมี้การบันทึกรายงานไว้

อย่างถูกตอ้งตรงตามมติท่ีประชุม และ

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ประจ  าปี 

2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 

2556  
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การลงมต ิรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบรษิทัและแกไ้ขหนงัสือ 

              บริคณหส์นธิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
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ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย

การตัดหุน้จดทะเบียนที่เหลือจากการจ่ายหุน้ปันผลจ านวน 2,319 หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ  านวน 

331,749,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 331,748,331 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ  านวน 

663,496,662 หุน้ มูลค่า ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท 

ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนทะเบียน เป็นดงัน้ี 

 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 331,748,331 บาท (สามรอ้ยสามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนแปดพันสามรอ้ยสาม                

สิบเอ็ดบาท) 

     แบ่งออกเป็น   663,496,662  หุน้  (หกรอ้ยหกสิบสามลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนหกพนัหกรอ้ยหกสิบสองหุน้)               

        มลูคา่หุน้ละ                  0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 

   โดยแบ่งออกเป็น 

        หุน้สามญั        663,496,662  หุน้  (หกรอ้ยหกสิบสามลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนหกพนัหกรอ้ยหกสิบสองหุน้)                 

        หุน้บุริมสิทธิ                   -       หุน้ 

 

     



วาระที่ 2  พิจารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบรษิทัและแกไ้ขหนงัสือ 

              บริคณหส์นธิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน(ตอ่) 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ

การลดทุนจดทะ เ บียนของบริษั ท  จ าก ทุนจดทะ เ บียน เดิ มจ  านวน 

331,749,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 331,748,331 บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ  านวน 663,496,662 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4 เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนทะเบียน 

  

     

 การลงมติ  อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา  

               ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตักิารเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั และแกไ้ข 

              เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิทัขอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้ง  

              กบัการเพิ่มวตัถุประสงค ์
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ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท จ  านวน 31 ขอ้ 

จากเดิม 43 ขอ้ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัขอ้ 

3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มวัตถุประสงคโ์ดยการใชข้อ้ความ

ดงัตอ่ไปน้ีแทน 

“ “””ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทัมีจ  านวน 74 ขอ้” 



วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตักิารเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั และแกไ้ข 

              เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิทัขอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้ง  

              กบัการเพิ่มวตัถุประสงค ์
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรอนุมตัิการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์

ของบริษทั จ  านวน 31 ขอ้และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มวัตถุประสงคด์งักล่าว โดยมีรายละเอียด

ตามที่เสนอ 

 

การลงมติ  อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา  

               ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



   วาระที่ 4  พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้มี) 
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หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้น

หนงัสือเชิญประชุม ผูถื้อหุน้นั้นจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงใน

สามของจ  านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 184.40 ลา้นหุน้ 



PPP Plant Progress 
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PPP Plant Area  
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PPP Plant Area  



PPP Plant Area  
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PPP Plant Area  
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PPP Plant Area  
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PPP Plant Area  
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PPP Plant Visit  

อธิบดี กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  
เข้าเย่ียมชมโครงการ PPP  
เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
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 มอบหมายให้ บริษทั QuidLab เป็นผูด้ าเนินการนับคะแนน 

 ขอเชิญผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะเป็นอาสาสมคัรร่วมนับคะแนน 1 ท่าน  
(หากไม่มี มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายและพนักงาน UAC 1 ท่าน ร่วม
นับคะแนน) 

 รายงานจ านวนผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชมุ (รายละเอียด
ตามหน้าจอคอมพิวเตอร)์ 

 กรณีผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะมีข้อซกัถาม ขอให้ถามเฉพาะเรื่องท่ี
เก่ียวกบัวาระนัน้ๆ ส าหรบัประเดน็อ่ืนๆ ให้สอบถามในวาระอ่ืนๆ 

 ผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะซกัถาม กรณุายกมือขึน้ เพ่ือ
เจ้าหน้าท่ีจะได้น าส่งไมโครโฟน และขอให้แจ้งช่ือ-นามสกลุและแจ้งด้วย
ว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะ 

ข้อชีแ้จงก่อนเร่ิมการประชุม 


