


   ข้อบังคับบริษัทเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้
ผู้อืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ 
การมอบฉันทะจะต้องทาํเป็นหนังสือลงลายมือชือผู้มอบ
ฉันทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจาํกัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึงประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ 
สถานทีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี 
 - จาํนวนหุ้นทีผู้มอบฉันทะนันถืออยู่ 
 - ชือผู้รับมอบฉันทะ 

- ครังทขีองการประชุมทมีอบฉันทะให้เข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมผู้ถือหุ้น 
ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที
ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึงเป็น
ประธานในทีประชุม 

ข้อ 37.ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้น ในกรณีทีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเรืองใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรืองนัน นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ 

ข้อ 38.การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการ
ใดๆ ในทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็น
อย่างอืนในข้อบังคับนี หรือกรณีอืนตามทีกฎหมาย
จะกาํหนดไว้ 



วิธีปฏบิตัใินการประชุม มีดังนี 

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้น 

2. การออกเสียงลงมตใิดๆ หรือการอนุมัตกิจิการใดๆ ในทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความ
เหน็ชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
จะกาํหนดไว้เป็นอย่างอนืในข้อบังคับนี หรือกรณีอนืตามทกีฎหมายจะกาํหนดไว้ 

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะ
สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึน
และส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าทีเก็บบัตรคะแนนเพือนับคะแนนเสียงทีใช้เป็นมติที
ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นทีไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทังกรณีบัตรเสีย 
ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงทีเห็นด้วยทังหมดตามทีเสนอ ทังนี ในบัตรลงคะแนน
จะต้องมีลายเซน็ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกาํกับด้วย   

 

 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 



4. กรณีทีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนันได้ออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนใน
หนังสือมอบฉันทะนันเป็นคะแนนเสียงทใีช้นับเป็นมตทิปีระชุม 

5. กรณีทีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์
ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติ
แทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามทีเหน็สมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับ
ผู้ถือหุ้นทมีาประชุมด้วยตนเอง 

6. ในกรณีทีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาทีกําหนดผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ในวาระทเีหลือเท่านัน 

7. ในกรณีทีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจําเป็นต้องออกจากทีประชุมก่อนทีการประชุมจะ
แล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตร
ลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าทขีองบริษัท 

 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 



8. สาํหรับมตขิองทปีระชุมในแต่ละวาระของการประชุมครังนี ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที 2 เป็นเรืองรายงานให้ที
ประชุมทราบไม่ต้องลงมต ิ วาระท ี4 9 และ 11 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้ นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  และวาระที 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม ส่วนวาระที 12 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะ
เสนอเรืองใดให้ทปีระชุมพจิารณา 

9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ทปีระชุมพจิารณาเรืองอืนนอกจากทกีาํหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

ผู้ถือหุ้นนันจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
ทงัหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น 

 

 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 



  วาระท ี1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจําปี 2558 เมือวนัที 9 เมษายน 2558  ซงึได้มี
การจดัทํารายงานการประชมุและได้สง่ให้หน่วยงานทีเกียวข้องภายในระยะเวลาทีกําหนด และ
ได้เผยแพร่รายงานการประชมุทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชมุได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องและ
สมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ประจําปี 2558 เมือวนัที 9 เมษายน 2558  

การลงมต ิ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



วาระท ี2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทเีกียวกับผลการ
ดาํเนินงานในรอบปี 2558  

Financial Statement 2014 2015 (%) 
Change 

2016F 

Total Revenue*(MB.) 1,011.58 1,465.17 44.84 + 
EBITDA (MB.) 128.13 217.48 69.73 + 
Depreciation (MB.) 
Machine & Equipment 46.91 54.55 16.29 + 

Selling & Admin Expenses (MB.) 123.82 197.80 59.75 + 

Net Income (MB.) 51.04 94.00 84.17 + 

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



วาระท ี2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทเีกียวกับผลการ
ดาํเนินงานในรอบปี 2558 (ต่อ) 
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วาระท ี2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทเีกียวกับผลการ
ดาํเนินงานในรอบปี 2558 (ต่อ) 

Financial Ratios 2014 2015 2016F 

EBITDA (%)* 12.67% 14.84% + 
Net Profit Margin (%) 5.14% 6.50% + 
ROA (%) 3.14% 4.27% + 
ROE (%) 5.70% 9.70% + 
EPS (baht) 0.09 0.15 + 
D/E (times) 0.88 1.53 - 

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



วาระท ี2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทเีกียวกับผลการ
ดาํเนินงานในรอบปี 2558 (ต่อ) 

Statement of Cash Flow 2014 2015 2016F 

Operating Activities 43.88 78.91 + 
Investment Activities (207.16) (830.04) + 
Financing Activities 164.37 792.07 + 
Net Cash Flow 1.54 40.50 + 

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



วาระท ี2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทเีกียวกับผลการ
ดาํเนินงานในรอบปี 2558 (ต่อ) 



วาระท ี2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทเีกียวกับผลการ
ดาํเนินงานในรอบปี 2558 (ต่อ) 



UAC – Vision & Mission 

วสิัยทัศน์ (Vision) 

บริษัทมุ่งมันสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี 
และสาธารณูปโภคทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม โดยรักษาความเป็นผู้นํา
ในระดับประเทศและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาต ิ 

พันธกจิ (Mission) 
1. มุ่งเน้นการประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคทเีป็นมติรต่อ

สิงแวดล้อมทจีะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ สิงแวดล้อม และสังคม 
2. ประกอบธุรกจิโดยยดึหลักบรรษัทภบิาล โดยปฏบิตัติ่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และต่อต้าน

การคอร์รัปชัน  
3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพมิให้กับธุรกจิอย่างต่อเนือง และส่งผลตอบแทน

ให้กับผู้ถือหุ้นทมีีเสถียรภาพในระยะยาว 
4. มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยคาํนึงถงึสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ค่าตอบแทนที

เป็นธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าทกีารงาน 



New Business Structure 



วาระท ี2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทเีกียวกับผลการ
ดาํเนินงานในรอบปี 2558 (ต่อ) 



UAPC 

16 ม.ค. 58 

21 ม.ค. 58 

12 มี.ค. 58 

30 เม.ย. 58 

BOD UAC อนมุตัิ 
• การซือและรับโอนกิจการ
ทงัหมดจาก APC 

• การจดัตงั UAPC 

• จดัตงั UAPC 

EGM ครังที 1/2558 ของ UAC 
อนมุตัิการเข้าซือและรับโอนกิจการ
ทงัหมดโดย UAPC 

UAPC รับโอนกิจการทงัหมดจาก APC  

คลังสินค้า : นิคมอุตสาหกรรมบางปู โรงงาน : อ.สีคิว จ.นครราชสีมา 



วาระท ี2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทเีกียวกับผลการ
ดาํเนินงานในรอบปี 2558 (ต่อ) 



Projects in Operation 2015 

Location          : Mae Taeng,       

           Chiang Mai. 

Capacity          : 1.5 MW. 

COD                 : December 2015 

 . 

Sahathai Von Bundit 

Location         : Samut Prakarn   

           (Sahathai Steel Pipe PLC.) 

Capacity         : 924.56 kW. 

COD                : June 2015. 

 

Location        : Surat Thani 

                           (Von Bundit Co., Ltd) 

Capacity        : 750.20 kW. 

COD               : July 2015 

Biogas Power 
Plant 



วาระท ี2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทเีกียวกับผลการ
ดาํเนินงานในรอบปี 2558 (ต่อ) 



Acquisition of Power Plant 7 MW 

BOD ครังที 5/2558 เมือวนัที 1 มิถนุายน 2558 ได้มีมติอนมุตัิการซือโรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ กําลงัการผลิต 
3.9 MW และ โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า กําลงัการผลิต 3 MW ตงัอยู่ที อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทยั จากบริษัท 
ราชบรุีพลงังาน จํากดั 

รับมอบกิจการ โรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ และ โรงไฟฟ้าประดู่
เฒ่า จากนายประยุทธ ธงสุวรรณ กรรมการผู้ จัดการ 
บริษัท ราชบรุีพลงังาน จํากดั  เมือวนัที 1 เมษายน 2559 

โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า 

รั
เ
บ

โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า

โรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ 



วาระท ี2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทเีกียวกับผลการ
ดาํเนินงานในรอบปี 2558 (ต่อ) 



การพัฒนาอย่างยงัยืน ปี 2558 

ดา้นการส่งเสริมการศึกษา  

Sustainability 
คณุภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนอาชีพเพิมรายได ้ออกค่ายอาสากบัชมรมพลงังานเพือสงัคม  

 ณ โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ จ.ลพบุรี 

สนบัสนุนเกา้อีวดัสิงหท์อง ต.กกแรต จ.

สุโขทยั 

กิจกรรมสาํหรบัพนักงาน 

ศึกษาดูงาน CSR ณ โรงงาน QTC จงัหวดัระยอง 

กิจกรรมด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
และสาธารณประโยชน์ 

ปรบัปรุงและพฒันา อาคารอเนกประสงค ์หมู่บา้นหวัป่าหา้ ต.แม่แตง   จ.เชียงใหม่ 

 



การพัฒนาอย่างยงัยืน ปี 2558 Sustainability 

Anti 
Corruption 

นโยบายป้องกนั
การทจุริต 

Whistle 
Blowing ผ่าน 
UAC Website 

Management 
Meeting 

PACT 
Network 

งานวนัตอ่ต้าน
คอร์รัปชนั “Active 

Citizen พลงั
พลเมือง ตอ่ต้าน
คอร์รัปชนั” 



กิจกรรมช่วยชาวบา้นสรา้งฝายลาํนาํแม่แตง จ.เชียงใหม่ 

การพัฒนาอย่างยงัยืน Q1/2559 Sustainability 
Corporate Sustainability Advisory Program รุ่นที 2  



วาระท ี2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทเีกียวกับผลการ
ดาํเนินงานในรอบปี 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมาและการเปลียนแปลงทีสําคญัซึงเกิดขึนในรอบปี 
2558  รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี ตามทีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559   นอกจากนียังได้เผยแพร่รายงาน
ประจําปีทางเวบ็ไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงาน
คณะกรรมการเกียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558 

 
การลงมต ิ  เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
  



วาระท ี3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสาํหรับปีสินสุด ณ วันท ี31 
ธันวาคม 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซงึกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํา
งบการเงินสําหรับปี สินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทงั คณะกรรมการบริษัทได้
เหน็ชอบแล้ว จงึเสนอต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ซงึสรุปสาระสําคญัได้ดงันี 

รายการ 2557 2558 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,780.05 2,735.14 
หนีสินรวม (ล้านบาท) 810.30 1,623.73 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 969.75 1,111.41 
รายได้รวม (ล้านบาท) 1,011.58 1,465.17 
กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 51.04 94.00 
จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ว (หุ้น) 554,222,076 631,874,101 
กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.15 



วาระท ี3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสาํหรับปีสินสุด ณ วันท ี31 
ธันวาคม 2558 (ต่อ) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับ
ปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ซงึได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั ซึง
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2558 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  



วาระท ี4 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนทีเหลือจากการจดัสรรเพือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จํานวน 
78,742,101 หุ้น จากทนุจดทะเบียนเดิม จํานวน 373,173,701 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 
333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 667,605,301 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท และการแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียนเป็นดงันี 
 
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน 333,802,650.50 บาท (สามร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสองพนัหกร้อยห้าสิบบาท   
   ห้าสิบสตางค์) 
           แบ่งออกเป็น         667,605,301 หุ้น   (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าพนัสามร้อยหนงึหุ้น)               
           มลูค่าหุ้นละ                      0.50  บาท (ห้าสิบสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น 
          หุ้นสามญั               667,605,301 หุ้น   (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าพนัสามร้อยหนงึหุ้น)   
          หุ้นบรุิมสิทธิ                           -     หุ้น 



ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 373,173,701 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จํานวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 667,605,301 หุ้น มลูค่าทีตรา
ไว้หุ้ นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซงึมา  
               ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี4 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ต่อ) 



วาระท ี5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเพอืเป็นทุน
สาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
และสํารองทกุประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการตงั
สํารองตามกฎหมายเพิมอีก 4,337,705.29 บาท ซึงจะทําให้บริษัทมีเงินสํารองสะสมเป็น
จํานวนเงินรวมทงัสิน 28,897,077.03 คิดเป็นร้อยละ 7.74 ของทนุจดทะเบียน 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตงัแต่วนัที 1 มกราคม ถึงวนัที 31 ธันวาคม 
2558 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  เป็นเงินจํานวน 66,760,530.10 บาท  โดยเงินปันผลดงักล่าว
จะจ่ายออกจากบญัชีกําไรสทุธิและกําไรสะสม และเป็นเงินกําไรทีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 23 
และเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งผลกําไรทีได้รับยกเว้น ตามลําดบั จํานวน 0.009 และ 0.091 
บาท ตามลําดบั 



วาระท ี5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเพอืเป็นทุน
สาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558 (ต่อ) 

วันบนัทกึรายชือผู้ถือหุ้นทมีีสิทธิรับเงนิปันผล (Record Date) 3 พฤษภาคม 2559 

วันทรีวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พรบ. ตลท. โดยวิธีปิด
สมุดทะเบยีน (Closing Date) 

4 พฤษภาคม 2559 

วันทจี่ายเงนิปันผล (Dividend Payment Date) 19 พฤษภาคม 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
กําหนดการจ่ายเงินปันผล มีดงันี 



วาระท ี5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเพอืเป็นทุน
สาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558 (ต่อ) 

ข้อมูลเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผล ระหว่างปี 2557 และ 2558 

 
  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 2557 2558 

รายได้รวม 1,091,222,041.80 1,293,051,234.66 
กาํไรสุทธิของงบการเงนิเฉพาะกจิการ 81,444,864.27 86,754,105.74 
กาํไรสุทธิหลังหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย 77,372,621.06 82,416,400.45 
กาํไรสะสมทยีังไม่ได้จัดสรร 131,994,977.38 175,920,720.69 
จาํนวนหุ้นทอีอกและชาํระแล้ว 554,222,076 667,605,301 
เงนิปันผลต่อหุ้น  0.06945 0.10 
เงนิปันผลจ่ายทงัสนิ 38,490,657.14 66,760,530.10 
สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกับกาํไรสุทธิ
หลังหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 49.75 81.00 



วาระท ี5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเพอืเป็นทุน
สาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558 (ต่อ) 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเหน็สมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงันี 

ตงัสํารองตามกฎหมายเพิมอีก 4,337,705.29 บาท ซงึจะทําให้บริษัทมีเงินสํารองสะสมเป็น
จํานวนเงินรวมทงัสิน 28,897,077.03 คิดเป็นร้อยละ 7.74 ของทนุจดทะเบียน 
การจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจํานวน 
66,760,530.10 บาท โดยมีกําหนดเวลาและเงือนไขตามทีเสนอ 



วาระท ี6 พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดว่าในการประชมุใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม 
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้เคียงทีสดุกบัส่วนหนึงในสาม (1/3) ซงึในปีนีกรรมการซงึต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนด
วาระ ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร. ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ 

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ 
3. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา กรรมการอิสระ 

โดยประวตัิของกรรมการ 3 คน ทีได้รับการเสนอชือ เป็นดงันี 



1.รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา แต่งตงัเป็น กรรมการ 

อายุ 61 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษาและ 

การฝึกอบรม 
-  ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA 
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 12 ปี 2544 
-  หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที 33 ปี 2014 

ประสบการณ์ทาํงาน 

(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 

ก.พ. 2555 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ 
กจิการอืน 

ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั     ประธานกรรมการ บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั     ประธานกรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั             ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 
2545 – ธ.ค. 2558         กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง  
                                    (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
2544 – มี.ค. 2558         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซชินั จํากดั (มหาชน) 
2527 – ปัจจบุนั             รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 



จาํนวนบริษัททีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ
อืนทีอาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้น UAC : 20,060,522 หุ้น (ร้อยละ 3.17 นบัรวมการถือหุ้นของบคุคลทีเกียวข้อง) 
UAC-W1 : 2,726,590 หน่วย 

การเข้าประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

1.รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา แต่งตงัเป็น กรรมการ 



 2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส แต่งตงัเป็น กรรมการ 

อายุ 57 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษาและ 

การฝึกอบรม 

-   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
-   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
-   ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
-   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 141 ปี 2554 
- หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที 17 ปี 2558 

ประสบการณ์ทาํงาน 

(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 

2555 – ปัจจบุนั               กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
2553 – ปัจจบุนั               ประธานเจ้าหน้าทีด้านการเงินและบญัชี 
2553 – ปัจจบุนั               กรรมการบริหาร 
2553 – มี.ค. 2555           กรรมการบริหารความเสียง 
2545 – ปัจจบุนั               กรรมการ 
กจิการอืน 

ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากดั 
ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จํากดั 



ประสบการณ์ทาํงาน 

(ในช่วง 5 ปี) 

กจิการอืน 

ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จํากดั 
ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จํากดั 
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ยี จํากดั 
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ยี จํากดั 
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั 
2550 - 28 มิ.ย. 2553       กรรมการ บริษัท คนรักษ์นํา จํากดั 
2546 - 28 เม.ย. 2553      กรรมการ บริษัท ไทยไซเบอร์ อินโฟ จํากดั 
2546 - 28 ม.ค. 2553       กรรมการ บริษัท ยนูิเวอร์แซล เอน็เนอร์ยี แอนด์ เทคโนโลยี จํากดั 

จาํนวนบริษัททดีาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืนที
อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอด็วานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากดั (บริษัทย่อย – ผลิตและจําหน่ายลาเท็กซ์โพลิเมอร์และลาเท็กซ์อีมลัชนั) 
กรรมการ บริษัท โซลา่ เอน็เนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จํากดั (บริษัทย่อย – ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จํากดั (บริษัทย่อย – ผลิตและจําหน่ายเชือเพลิงอดัแท่ง) 
กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จํากดั (บริษัทร่วม – รับเหมาก่อสร้างโครงการด้านพลงังาน) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ยี จํากดั (บริษัทย่อย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ยี จํากดั (บริษัทย่อย – ลงทนุโครงการก๊าซชีวภาพ) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั (บริษัทย่อย - ผลิตและจําหน่ายนําประปา) 

สัดส่วนการถือหุ้น  UAC : 28,059,401  หุ้น (ร้อยละ 4.44) 
UAC-W1 : 4,123,902 หน่วย 

การเข้าประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหาร : 7/7 ครัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ : 1/1 ครัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส แต่งตงัเป็น กรรมการ 



 3. นางสาวจีระพันธ์ จนิดา แต่งตงัเป็น กรรมการอิสระ   

อายุ 52 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษาและ 

การฝึกอบรม 

-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 82 ปี 2553 
-  หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที 11/2554 
-  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168 ปี 2556 

ประสบการณ์ทาํงาน 

(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 

2553 – ปัจจบุนั               กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
2553 – มี.ค. 2555          กรรมการบริหารความเสียง 
2555 – ปัจจบุนั              กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
กจิการอืน 

2547 – ปัจจบุนั              กรรมการผู้จดัการ บริษัทจดัหางาน ไวเซน็ คอนซลัแตนท์ จํากดั 



จาํนวนบริษัททดีาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ
อืนทีอาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้น   - ไม่มี - 
การเข้าประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

คณะกรรมการตรวจสอบ :  5/5 ครัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน : 2/2 ครัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ : 1/1 ครัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 3. นางสาวจีระพันธ์ จนิดา แต่งตงัเป็น กรรมการอิสระ   



วาระท ี6 พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ (ต่อ) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี ได้พิจารณาเห็นว่าเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตงักรรมการทงั 3 ทา่น คือ  
 1. รศ.ดร. ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 
 2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส 
 3. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา 
ซึงครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง 
เนืองด้วยบคุคลดงักลา่วเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดําเนินธรุกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  



วาระท ี7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2559  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็นไปตามมติของทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภท
เดียวกัน  การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัททีมีมากขนึ   โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 มีดงันี 
(1)  ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส 

ค่าตอบแทนรายเดือน  2558 2559 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 2.0 ล้านบาท ต่อปี 

โบนัสกรรมการทไีม่เป็นผู้บริหาร ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกาํไร
สุทธิของงบการเงนิรวม 

ไม่เกิน 3.9 ล้านบาท ต่อปี 



วาระท ี7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2559 (ต่อ) 

 (2)  ค่าตอบแทนอืนๆ : ประกันสขุภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบตัิเหตุ ในวงเงินเบียประกันไม่เกิน 
30,000 บาทตอ่คนตอ่ปี 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนําเสนอให้
ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงันี 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจําปี 2559 เป็นจํานวนรวมทงัสินไม่เกิน 2,000,000 บาท 
(2) โบนสัสําหรับกรรมการทีไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกิน 3,900,000 บาท และ 
(3) อนมุตัิวงเงินเบียประกนัของกรรมการไม่เกิน 30,000 บาทตอ่คนต่อปี 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุม 



วาระท ี8 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกาํหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีแหง่ บริษัท 
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สําหรับ
รอบปีบญัชี 2559 ซงึบริษัทดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์และไมม่ีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว   จงึขอเสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการแต่งตงัผู้สอบบญัชีตามรายชือ ดงันี    
  

 
1. นางสาวสมจนิตนา พลหริัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท นบัเป็นรอบบญัชีที 2) 
2. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท) 
3. นางสาวสุภาภรณ์ มงัจติร ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 8125 

(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท) 



วาระท ี8 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกาํหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2559 (ต่อ) 

อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี สาํหรับปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 
รายละเอียดการสอบบัญชี 2559 2558 

ค่าสอบบญัชีบริษัท 1,380,000 1,320,000 
ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อย 1,180,000 1,071,000 
รวมค่าตอบแทนทงัสนิ 2,480,000 2,391,000 
หมายเหตุ:  ไมร่วมค่าบริการอืนๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI  ค่าแปลงบการเงินภาษาองักฤษ  ค่าพาหนะ  ค่าเอกสาร 
                   สงิพิมพ์  ค่าติดต่อสือสาร และอืนๆ 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเหน็สมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตงัผู้สอบ
บญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2559 เป็นจํานวนไม่เกิน 2,480,000 บาท 
การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  



วาระท ี9 พจิารณาอนุมัตกิารเพมิทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจ
ทวัไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท ทงัในด้านการลงทุนด้าน
พลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือก รวมถึงการเข้าซือกิจการในธุรกิจทีเกียวข้องกบับริษัท ซึง
มีผลให้บริษัทต้องการเงินทนุเพิม ประกอบกับการลงทนุดงักล่าวอาจจะต้องมีการตดัสินใจโดย
ทนัทีหรือเร่งดว่น จงึเหน็ควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิมทนุจดทะเบียนแบบ
มอบอํานาจทวัไป(General Mandate) เพือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและเพือเตรียมการ
และดําเนินการได้โดยเร็วและทนัการณ์  โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 200,280,000 หุ้น มลู
คา่ทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ทงันี มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิมทนุในคราวเดียวกัน
หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบคุคลใดก่อนหรือทกุกลุ่มบคุคลรวมกนัในคราว
เดียวกนัก็ได้   



วาระท ี9 พจิารณาอนุมัตกิารเพมิทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจ
ทวัไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ต่อ) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ทนุชําระแล้วในส่วนทีเพิมจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้ว ณ วนัทีคณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้เพิมทนุ ซึงเป็นจํานวน 200,280,000 หุ้น และหากจดัสรรหุ้นเพิมทนุโดยวิธีเสนอ
ขายหุ้นตอ่ประชาชนทวัไปหรือบคุคลในวงจํากดั ทนุชําระแล้วในส่วนทีเพิมต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 
20 ของทนุชําระแล้ว ณ วนัทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิมทนุ ซึงเป็นจํานวน 133,520,000 
หุ้น และหากจดัสรรหุ้นเพิมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ทนุชําระแล้วในส่วนทีเพิมต้องไม่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้ว ณ วันทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิมทุน ซึงเป็นจํานวน 
66,760,000 หุ้น  รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วนั และเวลา ทีเสนอขายและรายละเอียด
และเงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าว  โดยจัดสรรหุ้นเพิมทุน
ดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายในวนัทีบริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในครังถดัไปหรือภายใน
วนัทีกฎหมายกําหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในครังถดัไป ทงันีแล้วแต่
วนัใดจะถึงก่อน 



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

และการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุน
ทะเบียนเป็นดงันี 

 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน   433,942,650.50 บาท (สีร้อยสามสิบสามล้านเก้าแสนสีหมืนสองพนัหกร้อยห้าสิบบาท 
                   ห้าสิบสตางค์)            
         แบ่งออกเป็น           867,885,301 หุ้น    (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมืนห้าพนัสามร้อยหนึงหุ้น)            
         มลูคา่หุ้นละ                          0.50 บาท  (ห้าสิบสตางค์) 
         โดยแบ่งออกเป็น 
         หุ้นสามญั               867,885,301 หุ้น     (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมืนห้าพนัสามร้อยหนึงหุ้น)           
         หุ้นบรุิมสิทธิ                           -     หุ้น 
  
  
 
 
     

 

วาระท ี9 พจิารณาอนุมัตกิารเพมิทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจ
ทวัไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ต่อ) 



ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทวัไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 
200,280,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  และการแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกบัการเพิมทนุจดทะเบียน 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซงึมา  
               ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี9 พจิารณาอนุมัตกิารเพมิทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจ
ทวัไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ต่อ) 



วาระท ี10 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพมิทุนแบบมอบอาํนาจ
ทงัไป (General Mandate) จาํนวน 200,280,000 หุ้น 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุ
จํานวนไม่เกิน 200,280,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น ร้อยละต่อทุนชาํระแล้ว จาํนวนหุ้น 

ผู้ถือหุ้นเดมิ (RO) สามญั ไม่เกินร้อยละ 20 133,520,000 
ประชาชน(PO) สามญั - - 
บุคคลในวงจาํกัด(PP) สามญั ไม่เกินร้อยละ 10 66,760,000 
รวมทงัสนิ    ไม่เกินร้อยละ 30 200,280,000 

ทังนี มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเงือนไข
รายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้องกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นดงักล่าว  รวมทงัมีอํานาจในการ  
ลงนามในเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรอัน
เกียวเนืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุนี 



ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิมทนุ
จํานวนไม่เกิน 200,280,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือรองรับการเพิมทนุแบบมอบ
อํานาจทวัไป (General Mandate) ตามรายละเอียดข้างต้น  

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระท ี10 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพมิทุนแบบมอบอาํนาจ
ทงัไป (General Mandate) จาํนวน 200,280,000 หุ้น (ต่อ) 



วาระท ี11 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมี
มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขาย  
หุ้นกู้  ภายในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดงันี 

วัตถุประสงค์ : 1) เพือจดัหาเงินทนุสําหรับใช้ในชําระคืนเงินกู้  การลงทนุ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนทวัไป 
2) เพือสร้างผลติภณัฑ์ทางการเงินทีหลากหลายโดยเป็นการเพิมทางเลือกให้กบัผู้ลงทนุของบริษัท 

ประเภทตราสารหนี : หุ้นกู้ ชนิดระบุชือผู้ ถือหรือไม่ระบุชือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มี
หรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมและมลูค่าคงค้างไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึง โดยสามารถออกและ
เสนอขายเพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได้   
ทงันี ในกรณีทีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนกําหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกําหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชดุ
ใหมเ่พิมเติมได้ โดยมลูค่าเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหมร่วมกบัมลูค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมทียงัไม่ได้รับการไถ่ถอน
ต้องไม่เกินวงเงินรวม 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า 

อายุตราสารหนี : ไมเ่กิน 10 ปี นบัจากวนัทีออกหุ้นกู้   
สกุลเงนิ : สกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตราต่างประเทศในจํานวนเทียบเท่า 



วาระท ี11 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมี
มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า 

อัตราดอกเบยี : ขนึอยู่กับสภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายแต่ละครัง 
การไถ่ถอนก่อนกาํหนด : ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไมม่ีสทิธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนกําหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่

ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนกําหนด ทงันี ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงือนไขของการออกหุ้นกู้ ในแต่ละครัง 
การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะ

หมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทําการเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าวในประเทศ และ /หรือ ใน
ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ ลงทุนทัวไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในต่างประเทศ  และ/หรือ 
ผู้ ลงทุนรายใหญ่  ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว  ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือ
กฎระเบียบอืน ๆ ทีเกียวข้องซงึมีผลใช้บงัคบัในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั 

เงือนไขอืนๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขนึอยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ ในแต่ละครัง และปัจจยัอืน ๆ ทีเกียวข้อง 



วาระท ี11 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมี
มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ทังนี  ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลทีคณะกรรมการบริษัท  หรือ 
คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียด
อืนๆ ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  ในส่วนทียังไม่ได้กําหนด ตามความจําเป็นและ
เห็นสมควรทีจะต้องกําหนดตามกฎหมายและข้อบงัคบัทีเกียวข้อง เช่น ชือหุ้นกู้  ลกัษณะการขายหุ้นกู้  
จํานวนหุ้นกู้ทีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้น การคําประกัน หลกัประกันราคา
เสนอขายตอ่หน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด สิทธิและหน้าทีอืนใดตามประเภท
หุ้นกู้ทีจะออกในแตล่ะคราว อตัราดอกเบีย วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบีย วิธีการและระยะเวลาการ
เสนอขายและจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  รวมถึงการนํา
หุ้นกู้ ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอํานาจ
ดําเนินการขออนญุาตดําเนินการเปิดเผยข้อมลู และการดําเนินการอืนใดกบัหน่วยงานทีเกียวข้อง และ
มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ทงัปวงตามทีจําเป็นและสมควรอนัเกียวเนืองกบัการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้   



ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้  โดยมีมลูค่าเสนอขายไมเ่กิน 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเทา่ โดยมีเงือนไขตามทีเสนอ 

วาระท ี11 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมี
มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า (ต่อ) 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซงึมา  
               ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



วาระท ี12 พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ทีประชุมพิจารณาเรืองอืนนอกจากทีกําหนดไว้
ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนันจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทังหมด หรือเท่ากับ 222.54 
ล้านหุ้น 



THANK YOU 


