


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

- จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนัน้ถืออยู่

- ช่ือผู้รับมอบฉันทะ

- ครัง้ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 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
อย่างอ่ืนในข้อบังคับนี ้หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมาย
จะก าหนดไว้



วิธีปฏิบัติในการประชุม มีดังนี ้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น

2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความ
เหน็ชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานหรือผู้ด าเนินการประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
หากมีขอให้ยกมือขึน้และส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่ อนับคะแนน
เสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน 
รวมทัง้กรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงที่เหน็ด้วยทัง้หมดตามที่ เสนอ ทัง้นี ้ใน
บตัรลงคะแนนจะต้องมีลายเซน็ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก ากับด้วย  

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม



4. กรณีที่ ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนัน้ได้ออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนใน
หนังสือมอบฉันทะนัน้เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์ใน
การออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทน
ผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่ก าหนด  ผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านัน้

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจ าเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้ว
เสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตร
ลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม



8. ส าหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครัง้นี ้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่  2 เป็นเร่ืองรายงานให้ที่
ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 4 และ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
และวาระที่  7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 11 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเร่ืองใดให้ที่
ประชุมพจิารณา

9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นนัน้จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 
หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม



วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559  ซึง่ได้
มีการจดัท ารายงานการประชมุและได้สง่ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
และได้เผยแพร่รายงานการประชมุทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่ รายงานการประชมุได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องและ
สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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


วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2559 

Financial Statement (Unit: Mil.Baht) 2015 2016 (%) Change

Total Revenue* 1,465.17 1,349.92 7.87

Gross Margin 252.03 289.14 14.73

Profit Sharing from Investment 79.19 31.19 60.62

Selling & Admin Expenses 197.80 248.50 25.63

Financial Cost 51.08 68.18 33.49

EBT 101.13 29.02 71.30

Net Income 94.00 24.71 73.72

Depreciation 65.15 94.46 44.99

EBITDA 217.31 191.31 11.96

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



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2559 (ต่อ)

20

79%

4%

17%

Operating Revenue 2015

Trading Energy Chemicals

62%12%

26%

Operating Revenue 2016

Trading Energy Chemicals



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2559 (ต่อ)

Financial Ratios 2015 2016

EBITDA (%)* 14.84% 14.17%

Net Profit Margin (%) 6.50% 1.84%

ROA (%) 4.27% 0.85%

ROE (%) 9.70% 2.13%

EPS (baht) 0.15 0.05

D/E (times) 1.53 1.40

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



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2559 (ต่อ)

Statement of Cash Flow 2015 2016

Operating Activities 78.91 121.12

Investment Activities (830.04) (374.20)

Financing Activities 792.07 137.58

Net Cash Flow 40.50 (115.38)

Beginning Cash Flow (Jan 1) 100.31 140.81

Ending Cash Flow (Dec 31) 140.81 25.43



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2559 (ต่อ)



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2559 (ต่อ)



Updated Business Structure

UAC GLOBAL

Subsidiary & Associated Companies:

UAPC

UAC ENERGY

UAC UTILITIES

UAC&TPT ENERGY

SOLAR ENERGY ROOF POWER

BBF

SEBIGAS UAC

ENERRAY UAC (15 Mar 2016)

PPWE (12 Jan 2016) ODIN POWER (20 Dec 2016)

BKD1

BKD2

ขายให้กบั BDK เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559



UAC Group Location

Plant In Operation Product Location

Mae Taeng 1 CBG Chiang Mai 

Mae Taeng 2 Electricity @ 1.5 MW Chiang Mai 

PPP CNG / LPG / NGL Sukhothai

NG Pipe Line 1.2 mmscfd Sukhothai

Power Plant 

 STA
 PDT

Electricity @

3.9 MW
3.0 MW

Sukhothai

Solar PV Rooftop 

 SHT
 VBD

Electricity @

924.56 kW
750.20 kW

Samutprakarn

Surat Thani

Latex Emulsion 10,000 TPY Nakorn Ratchasrima

BBF (Plant 1 & 2) Biodiesel 810,000 lpd Ayudthaya

Office & Warehouse Location

UAC Group Head Office Bangkok

UAC Branch Office Rayong

UAC & UAPC Warehouse Bang Pu – Samut Prakarn

UAC Warehouse 2 Songkla

Plant under 
Construction

Capacity Location MOC Investment 
(mil. THB)

Biogas to Power 1.5 MW PPM1, Khon Kaen Q2/2017 150

1.5 MW PPM2, Khon Kaen Q2//2017 150

Latex Emulsion 10,000 TPY Nakorn Ratchasrima Q4/2017 170



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2559 (ต่อ)



Corporate Sustainability Advisory Program รุ่นที่ 2

2016 Activities
January 2016

5 Listed Company in mai:
1. UAC
2. AGE
3. PHOL
4. FPI
5. FVC

 การใช้สิทธิ UAC-W1
ระยะเวลาการใช้สิทธิ: ก.พ. 56 – ม.ค. 59
ทกุวนัท าการสดุท้ายของแตล่ะไตรมาส และ 
วนัท่ี 29 ม.ค. 59

อัตราการใช้สิทธิ (ครัง้สุดท้าย):
1 หน่วย : 1.35 หุ้น ราคาหุ้นละ 5.5555

ผลการใช้สิทธิ:
จ านวน UAC-W1 ที่ใช้สิทธิทัง้หมด 33,850,052 หน่วย

จ านวนหุ้น UAC จากการใช้สิทธิ 45,431,032 หุ้น

จ านวนเงนิที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 253,873,279.10 บาท

16



April 2016

17

วันที่ 1 เมษายน 2559 รับมอบกิจการ โรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ (3.9 MW) และ โรงไฟฟ้าประดูเ่ฒ่า (3 MW) จากนายประยทุธ ธงสวุรรณ กรรมการ
ผู้จดัการ บริษัท ราชบรีุพลงังาน จ ากดั

2016 Activities



May 2016

เม่ือวันที่ 12 พ.ค. 2559 UAC ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ version ISO 9001:2015

18

UAC ได้รับคดัเลือกเป็น 1 ใน 30 บริษัทจด
ทะเบียน mai ในการเข้าร่วม “โครงการ
ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย” โดยส านกังานนวตักรรม
แห่งชาติ (NIA) ได้เข้าสมัภาษณ์เม่ือวันที่ 24 
พ.ค. 2559

ISO 9001:2008

2016 Activities



19

June 2016

บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั  (BBF) ถือหุ้นโดย
UAC 30% ได้ขยายก าลังการผลิตอีก 4.5 แสน
ลิตร/วัน จากเดมิ 3.6 แสนลิตร/วัน รวมเป็น 8.1 
แสนลิตร/วัน เพื่อรองรับความต้องการท่ีเพิ่มมากขึ นน  

Total Capacity = 810,000 Litre/day
Plant #1 : 360,000 Litre/day
Plant #2 : 450,000 Litre/day

 COD : June 2016

Commercial Operation Date 
in June 2016

2016 Activities
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July 2016

UAC และ ปตท.สพ. ร่วมมือวางท่อก๊าซธรรมชาตจิาก ปตท.สพ. 
มายังโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum
Production Project : PPP) มลูค่าลงทนุประมาณ 112 ล้านบาท
เพ่ือขนส่งก๊าซธรรมชาติจาก ปตท.สผ. มาผลิตก๊าซธรรมชาติอัด 
(Compressed Natural Gas : CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซ
หงุต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ 
(Natural Gasoline : NGL) ได้เต็มก าลงัการผลติท่ีออกแบบไว้

Commissioning (Start on 2-July-16)
Pipeline 8”, 3” : Completed
GBC : Performance Test Run Completed
PPP : Fine tune @ STN-A 1.4 + SML 0.4 = 1.8 MMSCFD
Recovery Rate : CNG = 21 Ton/Day (89%), LPG = 14 Ton/Day (92%), NGL = 1.5 Ton/Day (60%)

2016 Activities
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UAC ได้มีการสง่ตวัแทนเข้าร่วมกิจกรรม “วนัตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ 2559” ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง”
ด้วยองค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) (ACT) 
เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 11 กนัยายน 2559 ณ บริเวณท้อง
สนามหลวง กรุงเทพฯ

September 2016

2016 Activities



22

November 2016

UAC ได้รับคดัเลือกให้เป็นหนึง่ใน “หุ้นยัง่ยืน” หรือ “THSI:
Thailand Sustainability Investment” ของกลุม่บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai ท่ีได้รับคดัเลือกทั นงสิ นน 6 
บริษัท ซึง่มีบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับคดัเลือกทั นงหมด 55 
บริษัท โดยจะเข้ารับรางวลัจาก SET ในวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 
2560

UAC ได้รับรางวลั “องค์กรนวตักรรมยอดเย่ียม”
จากการน าเสนอผลงานวิจยัและพฒันา
ทางด้านเคมีภณัฑ์ของบริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ 
โพลเิมอร์ จ ากดั (UAPC) เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 
2559

October 2016

2016 Activities
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UAC Utilities (บริษัทย่อยของ UAC) ได้เข้าถือหุ้น กลุม่บริษัท ODIN ในสดัสว่น 10% เพื่อร่วมลงทนุโครงการ Waste to Energy 
Power Plant ขนาด 3 MW. ท่ีจงัหวดัยะลา และโอกาสในการร่วมลงทนุโครงการ Waste to Energy อ่ืนๆ ในอนาคต

December 2016

ODIN Power

55%
SNC

10%
FORTH

10%
UAC 

Utilities

10%
ดร.สมชยั 

ไทยสงวนวรกลุ

20 MB.

ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท

5%
นายอนฤุทธ์ิ
เกิดสินธ์ชยั

5%
น.ส.สธุาสินี
วงศ์อนนัต์ชยั

5%
นายวีระพนัธ์
จกัรไพศาล

2016 Activities



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2559 (ต่อ)



การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559
Sustainability

ด้านการดแูลพนักงานและสังคม

การดูแลพนักงาน

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

การบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์กร



การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559
Sustainability

Anti 
Corruption

นโยบายปอ้งกนั
การทจุริต

Whistle 
Blowing ผา่น
UAC Website

Management 
Meeting

PACT 
Network

งานวนัตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ “กรรม

สนองโกง”



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2559

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึ่งเกิดขึ นนในรอบปี 
2559  รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพ ร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560   นอกจากนี นยังได้เผยแพร่รายงาน
ประจ าปีทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงาน
คณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559

การลงมติ เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท า
งบการเงินส าหรับปี สิ นนสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบญัชีและ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั นง คณะกรรมการบริษัทไ ด้
เห็นชอบแล้ว จงึเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี น

รายการ 2559 2558
สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 2,980.09 2,735.14
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 1,713.89 1,623.73
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,266.19 1,111.41
รายได้รวม (ล้านบาท) 1,349.92 1,465.17
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 24.40 94.00
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว (หุ้น) 667,605,301 631,874,101
ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.05 0.15



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 (ต่อ)

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับ
ปีสิ นนสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2559

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4.

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท
โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 
200,280,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 433,942,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 333,802,650.50 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 667,605,301 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
จดทะเบียนเป็นดงันี น
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน 333,802,650.50 บาท (สามร้อยสามสบิสามล้านแปดแสนสองพนัหกร้อยห้าสิบบาท  

ห้าสบิสตางค์)
แบง่ออกเป็น    667,605,301 หุ้น  (หกร้อยหกสบิเจ็ดล้านหกแสนห้าพนัสามร้อยหนึ่งหุ้น)              
มลูคา่หุ้นละ           0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์)

โดยแบง่ออกเป็น
หุ้นสามญั         667,605,301 หุ้น (หกร้อยหกสบิเจ็ดล้านหกแสนห้าพนัสามร้อยหนึ่งหุ้น)  
หุ้นบริุมสทิธิ                   - หุ้น



ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 433,942,650.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 667,605,301 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมา 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ต่อ)



วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้

และส ารองทกุประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการตั นง
ส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 341,467.16 บาท ซึง่จะท าให้บริษัทมีเงินส ารองสะสมเป็นจ านวน
เงินรวมทั นงสิ นน 29,238,544.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของทนุจดทะเบียน

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับผลการด าเนินงานตั นงแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท  เป็นเงินจ านวน 33,380,265.05 บาท  โดยเงินปันผลดงักล่าว
จะจ่ายออกจากบญัชีก าไรสะสม ซึ่งเป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งผลก าไรท่ีไ ด้รับยกเว้นไม่
ต้องน ามารวมค านวณเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีนิติบคุคล 



วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 (ต่อ)

วันบนัทกึรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงนิปันผล (Record Date) 16 มีนาคม 2560

วันที่รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พรบ. ตลท. โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียน (Closing Date)

17 มีนาคม 2560

วันที่จ่ายเงนิปันผล (Dividend Payment Date) 24 เมษายน 2560

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
 ก าหนดการจา่ยเงินปันผล มีดงันี น



วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 (ต่อ)

ข้อมูลเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผล ระหว่างปี 2558 และ 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 2559 2558

รายได้รวม 1,031,482,252.73 1,293,051,234.66

ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 7,225,564.02 86,754,105.74

ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 6,884,096.86 82,416,400.45

ก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร 116,044,387.45 175,920,720.69

จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 667,605,301 667,605,301

เงินปันผลตอ่หุ้น 0.05 0.10

- จากก าไรสทุธิประจ าปี
- จากก าไรสะสม

-
0.05

0.091
0.009

เงินปันผลจ่ายทั นงสิ นน 33,380,265.05 66,760,430.10



วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 (ต่อ)

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงันี น
 ตั นงส ารองตามกฎหมายเพ่ิมอีก 341,467.16 บาท ซึง่จะท าให้บริษัทมีเงินส ารองสะสมเป็นจ านวนเงิน

รวมทั นงสิ นน 29,238,544.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของทนุจดทะเบียน 
 การจา่ยเงินปันผลส าหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินจ านวน 

33,380,265.05  บาท โดยมีก าหนดเวลาและเง่ือนไขตามท่ีเสนอ



วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดว่าในการประชมุใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครั นง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึง่ในปีนี นกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนด
วาระ ประกอบด้วย

1. นายชชัพล ประสพโชค กรรมการ

2. รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ

3. รศ.ดร. ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ

โดยประวตัิของกรรมการ 3 ทา่น ท่ีได้รับการเสนอช่ือ เป็นดงันี น



1. นายชัชพล ประสพโชค แต่งตัง้เป็น กรรมการ
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 7 ปี

อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย
การศกึษาและ
การฝึกอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าระบบควบคมุ) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147 ปี 2554
- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 ปี 2554
- หลกัสตูรผู้ประกอบการแหง่อนาคต (FEF) รุ่น 1 ปี 2556  สถาบนัพฒันาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI)
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 7 (วพน.7) ปี 2558 สถาบนัวิทยาการพลงังาน
- หลกัสตูร Leadership Development Program ปี 2558 สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย
- หลกัสตูร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 ปี 2558 มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ

ประสบการณ์ท างาน
(ในช่วง 5 ปี)

บมจ. ยเูอซี โกลบอล
12 มิ.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ
2553 – 11 มิย. 2557      รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบตัิการ
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ 
2553 – ปัจจบุนั              กรรมการบริหาร
2555 – ปัจจบุนั              กรรมการบริหารความเสี่ยง
กจิการอื่น
ม.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั
ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั
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 เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จ ากดั
ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง



การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่

อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จ ากดั (บริษัทย่อย - ผลิตและจ าหน่ายน นาประปา)
- กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั (บริษัทร่วม – ผลิตและจ าหน่ายไบโอดเีซล)
- กรรมการ บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั (บริษัทย่อย – ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์)
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากดั (บริษัทย่อย – ผลิตและจ าหน่ายเชื นอเพลิงอดัแทง่)
- กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั (บริษัทร่วม – ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลงังาน)
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (บริษัทย่อย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน)
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (บริษัทย่อย – ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟา้ การขนสง่คมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป)
- กรรมการ บริษัท บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (บริษัทย่อย – ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์)
- กรรมการ บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั (บริษัทร่วม – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน)

สัดส่วนการถอืหุ้น 4,448,442 หุ้น (ร้อยละ 0.67)
การเข้าประชุมปี 2559 คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั นง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริหาร : 6/6 ครั นง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั นง (คิดเป็นร้อยละ 100)

1. นายชัชพล ประสพโชค แต่งตัง้เป็น กรรมการ
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 7 ปี



2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ แต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 7 ปี

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย
การศกึษาและ

การฝึกอบรม

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi
- ปริญญาโท  สาขาบริหารธรุกิจการเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35 ปี 2548
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011
- หลกัสตูร Compensation Survey รุ่นที่ 1/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2558

ประสบการณ์ท างาน

(ในช่วง 5 ปี)

บมจ. ยเูอซี โกลบอล
2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2553 – ปัจจบุนั       กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
2553 – ปัจจบุนั       กรรมการบริหารความเสี่ยง
2555 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
กิจการอ่ืน
2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ไมโครอิเลคโทรนิคส์
2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปัญจวฒันาพลาสติก
2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์
2551 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. เจตาแบค 
2551 – 2555 กรรมการ สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์
2549 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่

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



การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่อาจ

ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการถอืหุ้น - ไม่มี -
การเข้าประชุมปี 2559 คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั นง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ :  5/5 ครั นง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน : 2/2 ครั นง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั นง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ : 1/1 ครั นง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ แต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 7 ปี



3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ แต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 7 ปี

อายุ 62 ปี
สัญชาติ ไทย
การศกึษาและ

การฝึกอบรม
- ปริญญาเอกกิตติมศกัด์ิ Nagaoka University of Technology 
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลยัโตเกียว
- ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอตุสาหการ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอตุสาหการ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71 ปี 2551
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105 ปี 2551
- หลกัสตูร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36 ปี 2554
- หลกัสตูร Role of  the  Compensation Committee (RCC)  รุ่น 15 ปี 2555
- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 17 ปี 2556
- หลกัสตูร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 2 ปี 2556
- หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1 ปี 2558
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20 ปี 2558

ประสบการณ์ท างาน

(ในช่วง 5 ปี)
บมจ. ยเูอซี โกลบอล
2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
2553 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
2553 – มี.ค. 2555      กรรมการบริหารความเสี่ยง
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ แต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 7 ปี

ประสบการณ์ท างาน
(ในช่วง 5 ปี)

กจิการอื่น
พ.ย. 2557 – 2559 ผู้ เช่ียวชาญประจ าตวัของสมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ (๐๒๕)
2556 – ปัจจบุนั ผู้บริหารประจ าส านกัอธิการบดี งานศกึษาและพฒันาโครงการพิเศษ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั
2550 – เม.ย. 2558 กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)
2552 – 2555 กรรมการที่ปรึกษา บจ. สเตท-ออฟ-ดิ-อาร์ท โซชิโร อะโกร ลาบอราทอรีส์ 
2552 – 2555 กรรมการ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จ ากดั
2550 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ
2553 – มี.ค. 2555     กรรมการและผู้อ านวยการ สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น)

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการถอืหุ้น - ไม่มี -
การเข้าประชุมปี 2559 คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั นง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ :  5/5 ครั นง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน : 2/2 ครั นง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั นง (คิดเป็นร้อยละ 100)



วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ (ต่อ)

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในวาระนี น ได้พิจารณาเห็นว่าเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั นงกรรมการทั นง 3 ทา่น คือ 

1. นายชชัพล ประสพโชค 

2. รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 

3. รศ.ดร. ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ 

ซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
เน่ืองด้วยบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป
ตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน การ
ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีมากขึ นน 
โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 เปรียบเทียบกบัท่ีได้รับอนมุตัิในปี 2559 มีดงันี น

ประเภทค่าตอบแทน 2560 2559 หน่วย

(1) คา่ตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ 30,000 25,000 ตอ่คน/เดือน
กรรมการ 15,000 10,000 ตอ่คน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 ตอ่คน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 ตอ่คน/เดือน
กรรมการบริหาร 5,000 5,000 ตอ่คน/เดือน

คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม ไมเ่กิน 2.0 ล้าน ไมเ่กิน 2.0 ล้าน ตอ่ปี
(2) โบนสักรรมการท่ีไมใ่ชผู่้บริหาร ไมเ่กิน 3.5 ล้าน ไมเ่กิน 3.9 ล้าน ตอ่ปี
(3) คา่ตอบแทนอื่นๆ : ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต 

และ ประกนัอบุตัิเหตุ
วงเงินเบี นยประกนัรวมไมเ่กิน 

315,000 บาทตอ่ปี
วงเงินเบี นยประกนัไมเ่กิน
30,000 บาทตอ่คนตอ่ปี



วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2560 (ต่อ)

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงันี น
(1) คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนรวมทั นงสิ นนไม่เกิน 2,000,000 บาท
(2) โบนสัส าหรับกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกิน 3,500,000 บาท และ
(3) อนมุตัิวงเงินเบี นยประกนัของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทตอ่ปี

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2560

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีแหง่ บริษัท 
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทยอ่ย ส าหรับ
รอบปีบญัชี 2560 ซึง่บริษัทดงักลา่วไมมี่ความสมัพนัธ์และไมมี่สว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว   จงึขอเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั นงผู้สอบบญัชีตามรายช่ือ ดงันี น

1. นางสาวสมจินตนา พลหรัิญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท นบัเป็นรอบบญัชีท่ี 2)

2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 8125 หรือ
(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)

3. นายนพฤกษ์ พษิณุวงษ์ ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 7764
(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)



วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2560 (ต่อ)

อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับปี 2560 เปรียบเทยีบกับปี 2559
รายละเอียดการสอบบัญชี 2560 2559

คา่สอบบญัชีบริษัท 1,500,000 1,380,000

คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย 1,640,000 1,180,000

รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 3,140,000 2,480,000
หมายเหตุ: ไมร่วมคา่บริการอ่ืนๆ เช่น คา่บริการตรวจสอบ BOI  คา่แปลงบการเงินภาษาองักฤษ  คา่พาหนะ  คา่เอกสาร

สิ่งพิมพ์  คา่ติดตอ่สื่อสาร และอ่ืนๆ

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั นงผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนไมเ่กิน 3,140,000 บาท

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท ทั นงในด้านการลงทุนด้าน

พลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือก รวมถึงการเข้าซื นอกิจการในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ซึง่
มีผลให้บริษัทต้องการเงินทุนเพิ่ม ประกอบกบัการลงทุนดงักล่าวอาจจะต้องมีการตัดสินใจโดย
ทนัทีหรือเร่งดว่น จงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป(General Mandate) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและเพ่ือเตรียมการ
และด าเนินการได้โดยเร็วและทันการณ์  โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 200,280,000 หุ้น มูล
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

 ทั นงนี น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในคราวเดียวกนั
หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบคุคลใดก่อนหรือทกุกลุ่มบคุคลรวมกนัในคราว
เดียวกนัก็ได้  



วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ต่อ)

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
 ทนุช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการ

บริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจ านวน 200,280,000 หุ้น และหากจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอ
ขายหุ้นตอ่ประชาชนทัว่ไปหรือบคุคลในวงจ ากดั ทนุช าระแล้วในสว่นท่ีเพิ่มต้องไม่เกินกวา่ร้อยละ 
20 ของทุนช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจ านวน 133,520,000 
หุ้น และหากจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ทนุช าระแล้วในส่วนท่ี เพิ่มต้องไม่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็ นจ านวน 
66,760,000 หุ้น  รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วนั และเวลา ท่ีเสนอขายและรายละเอียด
และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครั นงถดัไปหรือภายใน
วนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครั นงถดัไป ทั นงนี นแล้วแต่
วนัใดจะถึงก่อน



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ทะเบียนเป็นดงันี น

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 433,942,650.50 บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านเก้าแสนสี่หม่ืนสองพนัหกร้อยห้าสิบบาท
ห้าสิบสตางค์)           

แบง่ออกเป็น      867,885,301 หุ้น   (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหม่ืนห้าพนัสามร้อยหนึ่งหุ้น)              
มลูคา่หุ้นละ                        0.50  บาท  (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบง่ออกเป็น
หุ้นสามญั               867,885,301 หุ้น   (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหม่ืนห้าพนัสามร้อยหนึ่งหุ้น)              
หุ้นบริุมสิทธิ                  - หุ้น

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ต่อ)



ความเหน็ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 
200,280,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมา 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ต่อ)



วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่งไป (General Mandate) จ านวน 200,280,000 หุ้น

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้ นสามญัเพิ่มทุน
จ านวนไมเ่กิน 200,280,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี น

จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว จ านวนหุ้น

ผู้ถือหุ้นเดมิ (RO) สามญั ไม่เกินร้อยละ 20 133,520,000

ประชาชน (PO) สามญั - -

บุคคลในวงจ ากัด (PP) สามญั ไม่เกินร้อยละ 10 66,760,000
รวมทัง้สิน้ ไม่เกินร้อยละ 30 200,280,000

ทั นงนี น มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเ ง่ือนไข
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นดงักล่าว  รวมทั นงมีอ านาจในการ  
ลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมคว รอัน
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุนี น



ความเหน็ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน
จ านวนไม่เกิน 200,280,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่งไป (General Mandate) จ านวน 200,280,000 หุ้น (ต่อ)



วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)

หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้
ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนัน้จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือเท่ากับ 222.54
ล้านหุ้น



THANK YOU


