


   ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้
ผู้อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ 
การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบ
ฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ 
สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้

 - จ านวนหุ้นที่ ผู้มอบฉันทะนัน้ถืออยู่ 

 - ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 

- ครัง้ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็น
ประธานในที่ประชุม 

ข้อ 37.ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 38.การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการ
ใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่นในข้อบังคับนี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมาย
จะก าหนดไว้ 



วิธีปฏบิตัใินการประชุม มีดังนี ้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 

2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ นที่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมาย
จะก าหนดไว้ 

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาลงมติในแต่ละวาระและจะ
สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือ
ขึน้และส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็น
มติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทัง้กรณี
บัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงที่ เห็นด้วยทัง้หมดตามที่เสนอ ทัง้นี ้ในบัตร
ลงคะแนนจะต้องมีลายเซน็ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก ากับด้วย   

 

 

 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 



4. กรณีที่ ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนัน้ได้ออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนใน
หนังสือมอบฉันทะนัน้เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมตทิี่ประชุม 

5. กรณีที่ ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์
ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติ
แทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 

6. ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่ก าหนดผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านัน้ 

7. ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจ าเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะ
แล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตร
ลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 



8. ส าหรับมตขิองที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครัง้นี ้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่  2 เป็นเร่ืองรายงานให้ที่
ประชุมทราบไม่ต้องลงมต ิวาระที่ 4 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
และวาระที่ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 11 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเร่ืองใดให้
ที่ประชุมพจิารณา 

9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพจิารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

ผู้ถือหุ้นนัน้จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด หรือเท่ากับ 184.74 ล้านหุ้น 

 

 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 



  วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทได้จดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2558  ซึง่ได้มีการจดัท า
รายงานการประชมุและได้สง่ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และได้เผยแพร่
รายงานการประชมุทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเหน็ว่า รายงานการประชมุได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องและ
สมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2558  

การลงมต ิ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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


วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2557  

Financial Statement 2013 2014 (%) Change 

Total Revenue*(MB.) 990.15 1,011.58 2.16 

Gross Margin (MB.) 173.44 116.56 32.80 

EBITDA (MB.) 158.28 128.13 19.05 

Depreciation (MB.) 
Machine & Equipment 4.16 46.92 1,027.88 

EBIT (MB.) 71.10 11.69 83.56 

Profit from JV (MB.) 77.75 62.13 20.09 

Net Income (MB.) 130.86 51.04 60.99 

* Total Revenue  =  Revenue from Sales and Services  +  Other Income 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2557 (ต่อ) 

Financial Ratios 2013 2014 

Gross Profit Margin (%) 17.74% 11.74% 

Net Profit Margin (%) 13.25% 5.05% 

ROA (%) 9.86% 2.99% 

ROE (%) 16.29% 5.27% 

D/E 0.69 0.84 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2557 (ต่อ) 

• Change Company Name 
• PPP (In Operation) 

• Solar PV Rooftop Projects 

• Biogas Projects Under Construction 

•Corporate Social Responsibilities 

• Awards of Pride in 2014 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2557 (ต่อ) 

• Change Company Name 
• PPP (In Operation) 

• Solar PV Rooftop Projects 

• Biogas Projects Under Construction 

•Corporate Social Responsibilities 

• Awards of Pride in 2014 



Change Company Name 

บริษัท ยนูิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิลัส์ จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 18 เมษายน 2557 



Bangchak Biofuel     

(BBF) 
(UAC:BCP = 30% : 70%) 

Trading 
  Energy  

  Industrial 
 International 

Investment 

 

 Compressed Bio-Methane Gas (CBG)                     

- 1 Plant in Chiang Mai 

 Biogas Plant (Electrical Power) 

     - 1 Plant in Chiang Mai   

 Petroleum Production Project (PPP)                               

- 1 Plant in Sukhothai 

UAC 

UAC Energy 
(UAC 100%) 

 To operate and invest 
in energy projects 

UAC Energy 
49% 

SEBIGAS UAC 

LCS  2% SEBIGAS 49% 

    Business Overview 

 UAC Hydrotek 
       ( UAC   :  Hydrotek )  

       (50.003% :  49.997%)  

 Water Treatment Projects 

 Water Supply Projects 
 

Subsidiary Company Associated  
Company 

UAC&TPT Energy 
( UAC : TPT) 

         (50.01% : 49.99%) 

 Biogas Plant 2 projects 

in the North Eastern  

                        

 

UAC TPT Pellets Solar Energy 
Roof Power 

UAC Energy 
99.20% 

UAPC 
(UAC 100%) 

 Latex Polymer 
 Latex Emulsion 



BKD2  

   PLANT   

TRADING 
ALTERNATIVE & 

RENEWABLE 
ENERGY 

UTILITIES 

Energy 

Industrial 

International 

 
UAC Energy 

(UAC=100%) 
 

Solar Rooftop 

Biomass 

PPP CBG1 
Maetang 

CBG2 
Maetang 

UAC TPT 
(UAC = 50.01%, 
TPT = 49.99%) 

Biogas 1.5 MW 
#1 - 2 

UAC Hydrotek 
(UAC=50.003%, 

Hydrotek=49.997%) 

Sebigas UAC 
(UAC Energy=49%, 

Sebigas=49%, LCS=2%) BBF 
(BCP=70%,  

UAC = 30%) 

UAPC 
(UAC = 100%) 

EPC 

UAC TPT PELLETS 
(UAC TPT = 99.99%) 

Solar Energy  
Roof Power 

Business Structure 

   COMPANY   

SHT  

BKD1  

MSW  

CHEMICALS 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2557 (ต่อ) 

• Change Company Name 
• PPP (In Operation) 

• Solar PV Rooftop Projects 

• Biogas Projects Under Construction 

•Corporate Social Responsibilities 

• Awards of Pride in 2014 



 PPP : In Operation 



LPG 
 NGL 

CNG 

 PPP : In Operation 



 PPP : In Operation 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2557 (ต่อ) 

• Change Company Name 
• PPP (In Operation) 

• Solar PV Rooftop Projects 

• Biogas Projects Under Construction 

•Corporate Social Responsibilities 

• Awards of Pride in 2014 



• ที่ตัง้ : จ.นนทบุรี 
 (บมจ. บางกอก เดคคอน) 
• ก าลังการผลิต : 186.15 kW 
• สถานะปัจจุบนั : COD เม่ือ 8 ส.ค. 57 

 BKD1 : In Operation 



• ที่ตัง้ : จ.นนทบุรี  
              (บมจ. บางกอก เดคคอน)  
• ก าลังการผลิต : 106.08 kW 
• สถานะปัจจุบนั : COD เม่ือ 18 ธ.ค. 57 

 BKD2 : In Operation 



• ที่ตัง้ : จ.สมุทรปราการ (บมจ. สหไทย สตีลไพพ์)  
• ก าลังการผลิต : 924.56 kW 
• สถานะปัจจุบนั : ระหว่างตดิตัง้อุปกรณ์ 
               คาดว่าจะ COD ประมาณเดือนมถุินายน 2558 

 SHT : Under Construction  



• ที่ตัง้ : จ.สุราษฏร์ธานี (บจก. วงศ์บณัฑติ)  
• ก าลังการผลิต : 750.2 kW 
• สถานะปัจจุบนั : ระหว่างตดิตัง้อุปกรณ์ 
     คาดว่าจะ COD ประมาณเดือนมถุินายน 2558 

 Von Bundit : Under Construction  



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2557 (ต่อ) 

• Change Company Name 
• PPP (In Operation) 

• Solar PV Rooftop Projects 

• Biogas Projects Under Construction 

•Corporate Social Responsibilities 

• Awards of Pride in 2014 



Biogas Power Plant แม่แตง 2 

Under Construction 

• ที่ตัง้ : อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
• ก าลังการผลิต : 1.5 MW 
• สถานะปัจจุบนั : อยู่ระหว่างทดสอบระบบ  
   คาดว่าจะเร่ิม COD ในไตรมาส 2/2558 

Mae Tang 2: Under Construction  



• ที่ตัง้ : อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแก่น 
• ก าลังการผลิต : 1.5 MW + 1.5 MW 
• สถานะปัจจุบนั : อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
   คาดว่าจะเร่ิม COD ภายในปี 2558 

 Phu Pha Man 1 & 2: Under Construction  



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2557 (ต่อ) 

• Change Company Name 
• PPP (In Operation) 

• Solar PV Rooftop Projects 

• Biogas Projects Under Construction 
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• Awards of Pride in 2014 



ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ด้านคุณภาพชีวติ 

โครงการเกษตรอนิทรีย์รุ่นเยาว์/มอบคอมพวิเตอร์ 

กิจกรรม 5 ส. วัดสร้างสุข  



กิจกรรมส าหรับพนักงาน กิจกรรมด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยั 



กจิกรรมด้านความสัมพนัธ์กับชุมชนและสาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมซ่อมแซมถนนสาธารณะ กิจกรรมด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2557 (ต่อ) 

• Change Company Name 
• PPP (In Operation) 

• Solar PV Rooftop Projects 

• Biogas Projects Under Construction 

•Corporate Social Responsibilities 

• Awards of Pride in 2014 



Awards of Pride 2014 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2557 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 
2557  รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี ตามท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558   นอกจากนีย้ังได้เผยแพร่รายงาน
ประจ าปีทางเวบ็ไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงาน
คณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2557 

 
การลงมต ิ  เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
  



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท า
งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัทได้
เหน็ชอบแล้ว จงึเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

รายการ 2557 2556 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,780.05 1,634.58 

หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 810.30 667.80 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 969.75 966.78 

รายได้รวม (ล้านบาท) 1,011.58 990.15 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 51.04 130.86 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว (หุ้น) 554,222,076 554,191,159 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.10 0.24 



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 (ต่อ) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับ
ปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่ง
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2557 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ านวน 
79,260 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 331,748,331 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
331,708,701 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 663,417,402 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุทะเบียน
เป็นดงันี ้
 
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน 331,708,701 บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดพนัเจ็ดร้อยหนึง่บาท) 
           แบ่งออกเป็น    663,417,402 หุ้น  (หกร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนหนึง่หมื่นเจ็ดพนัสี่ร้อยสองหุ้น)               
           มลูค่าหุ้นละ                0.50  บาท (ห้าสิบสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น 
          หุ้นสามญั         663,417,402 หุ้น (หกร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนหนึง่หมื่นเจ็ดพนัสี่ร้อยสองหุ้น)   
          หุ้นบริุมสิทธิ                     -     หุ้น 



ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,748,331 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ านวน 331,708,701 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 663,417,402 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบั
การลดทนุทะเบียน 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
               ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ต่อ) 



วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และ
ส ารองตามกฎหมายทกุประเภท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.06945 บาท/หุ้น เป็นเงิน 38,490,723.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และส ารองตามกฎหมาย โดยแบง่จ่าย ดงันี ้  
  หุ้นปันผล ในอตัรา 8 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นเงิน 0.06250 บาท/หุ้น 
  เงินปันผล ในอตัรา 0.00695 บาท/หุ้น    โดยมีก าหนดการ ดงันี ้

วนับนัทึกรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) 3 เมษายน 2558 

วนัที่รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียน (Closing Date) 

7 เมษายน 2558 

วนัที่จา่ยเงินปันผล (Dividend Payment Date) 30 เมษายน 2558 



วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 (ต่อ) 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้อนุมัติการตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีกจ านวน 
4,072,243.21 บาท รวมเงินส ารองตามกฎหมายทัง้สิน้จ านวน 24,559,371.74 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.40  ของทนุจดทะเบียนก่อนการจ่ายหุ้นปันผล 
 ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ระหวา่งปี 2556 และ 2557 

 
  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 2557 2556 

รายไดร้วม 1,091,222,041.80 924,836,867.32 

ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 81,444,864.27 62,407,949.40 

ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 77,372,621.06 59,287,551.93 

จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ 554,222,076 554,191,159 

เงินปันผลตอ่หุน้  0.06945 0.16 

เงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ 38,490,723.18 88,673,932.16 
สดัส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหกั
ภาษีและส ารองตามกฎหมาย 

49.75 149.56 



วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 (ต่อ) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้
1.  การจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.06945 บาท/หุ้น เป็นเงิน 

38,490,723.18  บาท โดยแบง่จ่าย ดงันี ้  
  หุ้นปันผล ในอตัรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นเงิน 0.06250 บาท/หุ้น 
  เงินปันผล ในอตัรา 0.00695 บาท/หุ้น 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็น
เงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.06250 บาท  โดยมีก าหนดเวลาและเง่ือนไข
ตามที่เสนอ 

2.  ตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก จ านวน 4,072,243.21 บาท รวมเงินส ารองตามกฎหมายทัง้สิน้ 
24,559,371.74 บาท 

  
  

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  



 วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
สืบเน่ืองจากวาระที่ 5 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้น
นัน้  บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-
W1 ตามเง่ือนไขข้อก าหนดสิทธิ  โดยเพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 331,708,701 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียนจ านวน 373,173,701 บาท แบ่งออกเป็น 746,347,402 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท   โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 เพิ่มทนุโดยการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวนไมเ่กิน 69,280,000 หุ้น 

 เพิ่มทนุเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 จ านวนไมเ่กิน   13,650,000 หุ้น 

 



 วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ต่อ) 

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุทะเบยีน 

เป็นดงันี ้
 

ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน 373,173,701 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสามล้านหนึง่แสนเจ็ดหม่ืนสามพนัเจ็ดร้อยหนึง่บาท)            
          แบ่งออกเป็น    746,347,402 หุ้น   (เจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพนัสี่ร้อยสองหุ้น)               
          มลูค่าหุ้นละ                  0.50 บาท  (ห้าสิบสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น 
           หุ้นสามญั        746,347,402 หุ้น   (เจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพนัสี่ร้อยสองหุ้น)               
           หุ้นบริุมสิทธิ                    -     หุ้น 
  
  

 

 
     

 



ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทแบบก าหนดวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับ
การปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1  จ านวนไมเ่กิน 82,930,000 หุ้น  และการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียน  

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
               ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ต่อ) 



วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จ านวน 
82,930,000 หุ้น 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจัดสรร
หุ้ นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 82,930,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

7.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 69,280,000 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 

7.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 13,650,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 



วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จ านวน 
82,930,000 หุ้น (ต่อ) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 

     

 การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  



วาระที่ 8 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดว่าในการประชมุใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้เคียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึง่ในปีนีก้รรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนด
วาระ ประกอบด้วย 

1. นายกิตต ิ ชีวะเกต ุ กรรมการ 

2. นายชชัพล  ประสพโชค กรรมการ 

3. รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการอิสระ 

โดยประวติัของกรรมการ 3 คน ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ เป็นดงัน้ี 



1. นายกิตต ิ ชีวะเกตุ แต่งตัง้เป็น กรรมการ 

อายุ 60 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษาและ 

การฝึกอบรม 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 142 ปี 2554 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 16 ปี 2556 

ประสบการณ์ท างาน 

(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
12 มิ.ย. 2557 – ปัจจบุนั                ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
21 ก.พ. 2554 – 11 มิ.ย. 2557       ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
2553 – ปัจจบุนั                             ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2553 – มี.ค. 2555                         ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2538 - ก.พ. 2554                         กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ 



1. นายกิตต ิ ชีวะเกตุ แต่งตัง้เป็น กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

(ในช่วง 5 ปี) 

กิจการอ่ืน 
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
เม.ย. 2554 – ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ากดั 
2551 – ปัจจบุนั               กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 
2548 – ก.ย. 2553           กรรมการ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินโนเวชัน่ จ ากดั 
2540 – ปัจจบุนั               กรรมการ บริษัท สทุศมิตร จ ากดั 
2536 – 18 ก.ค. 2555      กรรมการ บริษัท เอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 
2538 - ม.ค.2553            กรรมการ บริษัท ยนูิเวอร์แซล เอ็นเนอร์ย่ี แอนด์ เทคโนโลย่ี  จ ากดั 
2536 - เม.ย. 2553          กรรมการ บริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลย่ี ซพัพลายส์ จ ากดั 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ / ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 5 แหง่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน

ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ากดั (บริษัทยอ่ย - ผลิตและจ าหนา่ยน า้ประปา) 
- กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั (บริษัทร่วม – ผลิตและจ าหนา่ยไบโอดีเซล) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนสง่
คมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป) 

สัดส่วนการถือหุ้น UAC : 300,421,146 หุ้น (ร้อยละ 54.21) 
UAC-W1 : 50,010,940 หนว่ย 

การเข้าประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหาร : 7/7 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 



 2. นายชัชพล  ประสพโชค แต่งตัง้เป็น กรรมการ 

อายุ 46 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษาและ 

การฝึกอบรม 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
-   หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 147 ปี 2554 
-   หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 8 ปี 2554 
-   หลกัสตูรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (FEF) รุ่น 1 ปี 2556  สถาบนัพฒันาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์  

ประสบการณ์ท างาน 

(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
12 มิ.ย. 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ 
2553 – 11 มิย. 2557      รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบตัิการ 
2553 – ปัจจบุนั               กรรมการ  
2553 – ปัจจบุนั               กรรมการบริหาร 
2555 – ปัจจบุนั               กรรมการบริหารความเส่ียง 



 2. นายชัชพล  ประสพโชค แต่งตัง้เป็น กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

(ในช่วง 5 ปี) 
กิจการอื่น 
ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากดั 
ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ากดั 
ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 
2550 -  มิ.ย. 2553           กรรมการ บริษัท คนรักษ์น า้ จ ากดั 

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ / ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 7 แหง่ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่อาจ

ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ากดั (บริษัทยอ่ย - ผลติและจ าหนา่ยน า้ประปา) 
- กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั (บริษัทร่วม – ผลติและจ าหนา่ยไบโอดีเซล) 
- กรรมการ บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ผลติและจ าหนา่ยเชือ้เพลงิอดัแทง่) 
- กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั (บริษัทร่วม – ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลงังาน) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน) 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ผลติก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า การขนสง่คมนาคม และ
อตุสาหกรรมทัว่ไป) 

สัดส่วนการถอืหุ้น  UAC : 3,666,171 หุ้น (ร้อยละ 0.66) 
UAC-W1 : 601,150 หนว่ย 

การเข้าประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหาร : 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง : 4/4 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 



 3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์  
     แต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ   

อายุ 51 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษาและ 

การฝึกอบรม 

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi 
- ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35 ปี 2548 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 12/2011 
-       หลกัสตูร Compensation Survey รุ่นท่ี 1/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
2553 – ปัจจบุนั           กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2553 – ปัจจบุนั           กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2555 – ปัจจบุนั           ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
2553 – มี.ค. 2555       กรรมการบริหารความเส่ียง 



 3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์  
     แต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ   

ประสบการณ์ท างาน 

(ในช่วง 5 ปี) 

กจิการอ่ืน 
2554 – ปัจจบุนั      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ไมโครอิเลคโทรนิคส์ 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปัญจวฒันาพลาสติก 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. เจตาแบค  
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ 
2550 – 2553 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง 
การด ารงต าแหน่งในกจิการ

อ่ืนที่อาจท าให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ

บริษัท 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้น   - ไม่มี - 
การเข้าประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

คณะกรรมการตรวจสอบ :  4/4 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน : 2/2 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ : 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 



วาระที่ 8 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ (ต่อ) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณาเห็นว่าเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น คือ  

 1. นายกิตติ  ชีวะเกต ุ

 2. นายชชัพล  ประสพโชค 

 3. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 

    ซึง่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
เน่ืองด้วยบคุคลดงักลา่วเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด าเนินธรุกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  



วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2558  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมลูอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีมากขึน้ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ
ปี 2558 มีดงันี ้

(1)  ค่าตอบแทนรายเดือน 
ค่าตอบแทนรายเดือน  2558 2557 หน่วย 

ประธานกรรมการ 25,000 25,000 ต่อคน/เดือน 

กรรมการ 10,000 10,000 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 ล้านบาท ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี 



วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2558 (ต่อ) 

(2)  โบนัสส าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจ าปี 2558 : เป็นไปตามหลกัการที่ได้รับอนมุตัิ
จากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 จนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอื่น ซึ่งก าหนดโบนสัจ่ายกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกินร้อยละ 1.5 ของก าไรสทุธิของงบ
การเงินรวม  ทัง้นีใ้ห้มีผลตัง้แต่วนัที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เป็น
ต้นไป 

(3)  ค่าตอบแทนอื่นๆ : ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต และ ประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินเบีย้ประกนัไม่
เกิน 20,000 บาทตอ่คนต่อปี 

 



วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2558 (ต่อ) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 2558 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,000,000 บาท 
(2) โบนสัส าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกินร้อยละ 1.5 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม ตาม  
หลกัการที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 และ 

(3) อนมุตัวิงเงินเบีย้ประกนัของกรรมการไม่เกิน 20,000 บาทตอ่คนต่อปี 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
              มาประชุม 



วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีแหง่ บริษัท 
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับ
รอบปีบญัชี 2558 ซึง่บริษัทดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์และไมม่ีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว   จงึขอเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือ ดงันี ้    
  

 
1. นางสาวสมจนิตนา พลหรัิญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท นบัเป็นรอบบญัชีท่ี 1) 
2. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจติร ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 8125 

(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 



วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2558 (ต่อ) 

อัตราค่าตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรับปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2557 
รายละเอียดการสอบบญัชี 2558 2557 

ค่าสอบบญัชีบริษัท 1,320,000 920,000 

ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อย 1,080,000 250,000 

รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 2,400,000 1,170,000 
หมายเหตุ:  ไมร่วมค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI  ค่าแปลงบการเงินภาษาองักฤษ  ค่าพาหนะ  ค่าเอกสาร 
                   สิง่พิมพ์  ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนไมเ่กิน 2,400,000 บาท 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  



วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้
ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนัน้จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือเท่ากับ 184.74 
ล้านหุ้น 



THANK YOU 



               Future Outlook 

 2015 Sale 1.6 Billion Baht 

M&A 730 Mbaht – APC by 1Q2015 

 Expedite Napier grass to energy 

projects, positive outlook from 

new FIT 5.38 Baht/kwh 

 Project under study (2015-2016) 

 Biomass power plant 1x1MW 

 Biomass power plant 1x9MW 

 MSW power plant 1x8MW 

 New M&A  



           Harvesting Napier Grass 


