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ข้อบงัคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และ

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมUAC



ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลง
ลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ 
หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

- จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่
- ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ
- ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเหน็ชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว้

ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
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วิธีปฏิบัติในการประชุม มีดังนี ้

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุ้น

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว้

ในการลงคะแนนเสียง ประธานหรือผู้ด าเนินการประชุมจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามี   ผู้ ถือหุ้น
ท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึน้และส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรคะแนนเพื่อนบัคะแนน
เสียงท่ีใช้เป็นมติที่ประชมุ และจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือ หรือไม่สง่บตัรลงคะแนน รวมทัง้กรณีบตัรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียง
ท่ีเห็นด้วยทัง้หมดตามที่เสนอ ทัง้นี ้ในบตัรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะก ากบัด้วย  

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุแทนและผู้ ถือหุ้นนัน้ได้ออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว 
ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้เป็นคะแนนเสียงท่ีใช้นบัเป็นมติที่ประชมุ

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมาประชมุแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ 
ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิ ธีเดียวกบัผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
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วิธีปฏิบัติในการประชุม มีดังนี ้

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาท่ีก าหนด  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน
และเข้าร่วมประชมุได้ แตจ่ะมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านัน้

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจ าเป็นต้องออกจากท่ีประชมุก่อนท่ีการประชมุจะแล้วเสร็จ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถ
ลงคะแนนเสียงไว้ลว่งหน้าได้ โดยฝากบตัรลงคะแนนไว้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท

ส าหรับมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครัง้นี ้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้นในวาระท่ี 2 เป็นเร่ืองรายงานให้ท่ีประชุมทราบไม่ต้องลงมติ  วาระท่ี 8, 9 และ10 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และวาระท่ี 6 ต้องผ่านมติ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ สว่นวาระท่ี 12 แล้วแตก่รณีว่าผู้ ถือหุ้นจะ
เสนอเร่ืองใดให้ท่ีประชมุพิจารณา

หากมีผู้ ถือหุ้นจะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ผู้ ถือหุ้นนัน้จะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือเท่ากบั 222.54 ล้านหุ้น

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560  ซึ่งได้มีการจัดท ารายงานการ
ประชมุและได้สง่ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชมุทางเว็บไซด์ของบริษัท 
(www.uac.co.th) แล้ว

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชมุได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้องและสมควรเสนอให้ ท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลง
มติ
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560

1,349.92 

1,656.59 

2016 2017

Total Revenue* MB.

+ 22.72 %

286.19 

353.85 

2016 2017

Gross Profit MB.

+ 23.64 %

รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึน้ 302.32 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากรายได้ด้าน Trading ท่ีเพิ่มขึน้ 223.40 ล้านบาท ซึง่ท าให้ก าไรขัน้ต้น
เพิ่มขึน้ 67.66 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 56.98 ล้านบาทและต้นทนุทางการเงินลดลง 2.01 ล้านบาท สง่ผลให้ก าไร
สทุธิเพิ่มขึน้ 82.53 ล้านบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน และ EBITDA เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 104.26 ล้านบาท

Net Income MB.

+ 641.26 %

257.38 

200.40 

2016 2017

S&A Expenses MB.

- 22.14 %

*ค านวณจาก รายได้จากการขายและการให้บริการ + รายได้อ่ืน + สว่นแบง่ผลก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

12.87 

95.40 

2016 2017

EBITDA MB.

+ 54.20 %

192.37 

296.63 

2016 2017

ผลการด าเนินงาน - งบการเงนิรวม
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823.41 

161.57 

339.57 

35.18

1,046.71 

233.42 

346.74 

2.57 

Trading Energy Chemicals BBF

Revenue from Sales
FY2016

FY2017

-92.69%

2.11%

44.47%

27.12%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560

Trading 62%
Energy 12%

Chemicals 26%

FY2016 = 1,324.55 MB.

Trading 64%
Energy 15%

Chemicals 21%

FY2017 = 1,626.87 MB.       22.82% 
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14.52%

18.23%

2016 2017

0.95%

5.85%

2016 2017

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560

EBITDA Margin
+ 25.55 %

NP Margin
+ 515.79 %

0.64%

3.30%

2016 2017

ROA
+ 415.63 %

1.60%

8.12%

2016 2017

ROE
+ 407.50 %

0.03 

0.15 

2016 2017

EPS Baht

+ 400 %

1.42 

1.44 

2016 2017

D/E Time

+ 1.41 %
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560

Statement of Cash Flow 2016 2017

Operating Activities 121.12 153.97

Investment Activities (374.20) (152.40)

Financing Activities 137.58 (7.39)

Net Cash Flow (115.38) (6.56)

Beginning Cash Flow (Jan1) 140.81 25.43

Ending Cash Flow (Dec 31) 25.43 18.88
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Updated Business StructureAgenda



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560

Office & Warehouse Location

UAC Group Head Office Bangkok

UAC Branch Office Rayong

UAC & UAPC Warehouse Bang Pu – Samut Prakarn

UAC Warehouse 2 Songkla

Plant In Operation Product Location

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 & Polymers 24,000 TPY Nakorn Ratchasrima

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

Plant under 
Construction

Capacity Location MOC Investment 
(mil. THB)

Biogas to
Power

1.5 MW PPM1, Khon Kaen Q3/2018 150

1.5 MW PPM2, Khon Kaen Q3/2018 150
14



2017 ActivitiesAgenda



APRIL 2017

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560

OCTOBER 2017

AGM เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 มีมติอนมุตัดิงันี ้
✓ อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 
✓ อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จ านวน 200.28 ล้านหุ้น เพื่อจดัสรรให้แก่
RO : 133.52 ล้านหุ้น
PP :  66.76 ล้านหุ้น

โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม จงัหวดัสโุขทยั ได้รับการรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และความปลอดภัยชีวอนามัย 
(OHSAS18001:2017)

ISO14001: 2015 OHSAS 18001 : 2007
16



OCTOBER 2017

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560

NOVEMBER 2017

โรงงานผลิตของ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ 
แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด ได้เ ร่ิม Commissioning 
โรงงานส่วนขยาย มีก าลังการผลิตรวม 24,000 
ตนั/ปี เพื่อรองรับการขยายตลาดทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วง
เดือนธนัวาคม 2560

บริษัทได้รับคดัเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นยัง่ยืน” หรือ “Thailand Sustainability 
Investment : THSI” ประจ าปี 2560 เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั โดยมีบริษัทจด
ทะเบียนท่ีได้รับคัดเลือกทัง้สิน้จ านวน 65 บริษัท และเป็นกลุ่มบริษัทจด
ทะเบียนใน mai จ านวน 7 บริษัท
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DECEMBER 2017

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560

บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณระดับ Platinum จากโครงการส่งเสริม
การจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัยอา ชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก จากสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (สสปท.)

NOVEMBER 2017

บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (บริษัทย่อย) ได้เข้าร่วมถือหุ้น
ใน บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นการถือหุ้ นระหว่าง
บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ ากัด และ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด ในสัดส่วน 60 และ 40 ตามล าดับ เพื่อลงทุนใน
โครงการด้านพลงังานในตา่งประเทศ
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560

ด้านการดแูลพนักงานและสังคม

การดแูลพนักงาน การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560

ด้านกระบวนการจัดการเป็นเลิศ

ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม การบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์กร
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560

Anti-corruption

บริษัทจดัการอบรมหลกัสตูร WE R UAC ให้กบัพนกังานทกุระดบั ซึ่งเป็น
หลักสูตร ท่ีจะพัฒนาศักยภาพการท างานของพนักงานทุกคนให้ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้พนักงานได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏิบตัิหน้าท่ี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

Work Place Happiness
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีความสขุ

Ethics*
ยดึมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
Responsibility
ปฎิบตัิงานด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น สงัคม สิง่แวดล้อม

Unity
ความรักใคร่ สามคัคี เพ่ือความเป็นหนึ่งเดียว

Authenticity
มุ่งมัน่สู้ความเป็นเลศิ

Competency
มีศกัยภาพ ความเป็นมืออาชีพในงานท่ีรับผิดชอบ เรียนรู้
และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง

22



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560

เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงการลง
มติ

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560  รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี ตามที่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561   นอกจากนีย้งัได้
เผยแพร่รายงานประจ าปีทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560

23



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จงึเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดังนี ้

งบการเงนิรวม 2560 2559
สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 3,134.91 2,960.56
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 1,826.10 1,713.89

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,308.81 1,246.67
รายได้รวม (ล้านบาท) 1,626.87 1,324.55
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 95.40 12.87
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว (หุ้น) 667,605,301 667,605,301
ก าไรตอ่หุ้น (บาท)* 0.15 0.03

* ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัถัว่เฉล่ียถ่วงน า้หนกัตามงบการเงินส าหรับปี 2560
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึง่
ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับ  
ปี 2560

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลง
มติ
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
❖ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และส ารองทกุประเภทตามกฎหมาย 

โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
❖ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 

7,054,211.96 บาท ซึง่จะท าให้บริษัทมีเงินส ารองสะสมเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 36,292,756.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.36 ของ
ทนุจดทะเบียน

❖ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับผลการ
ด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท  เป็นเงินจ านวน 80,112,636.12 บาท  โดย
เงินปันผลดงักลา่วจะจ่ายออกจากบญัชีก าไรสทุธิท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล

ก าหนดการจ่ายเงนิปันผล วันที่

วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) 7 มีนาคม 2561

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) 20 เมษายน 2561
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560

ข้อมูลเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผล ระหว่างปี 2559 และ 2560

รายละเอียด 2560 2559

รายได้รวม (งบการเงินรวม) 1,626,866,304.46 1,324,551,035.86

รายได้รวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 1,248,300,708.71 955,722,160.25

ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 139,963,215.27 7,225,564.02

ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 132,909,003.31 6,884,096.86

ก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร 215,573,175.71 116,044,387.45

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

เงินปันผลตอ่หุ้น 0.12 0.05
- จากก าไรสทุธิประจ าปี
- จากก าไรสะสม

0.12
-

-
0.05

เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 80,112,636.12 33,380,215.05 27



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้
❖ ตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 7,054,211.96 บาท ซึง่จะท าให้บริษัทมีเงินส ารองสะสมเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 36,292,756.15 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 8.36 ของทนุจดทะเบียน 
❖ การจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจ านวน 80,112,636.12  บาท โดยมีก าหนดเวลา

และเงื่อนไขตามท่ีเสนอ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลง
มติ
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วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดว่าในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการ
จะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) ซึง่ในปีนีก้รรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ประกอบด้วย

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการ

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ

3. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา กรรมการอิสระ

โดยประวตัิของกรรมการ 3 ท่าน ท่ีได้รับการเสนอช่ือ เป็นดงันี ้
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วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

อายุ  63 ปี
สัญชาต ิ ไทย
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- 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
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 322,496,663 หุ้น (ร้อยละ 48.31)
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล
12 มิ.ย. 2557 – ปัจจบุนั
21 ก.พ. 2554 – 11 มิ.ย. 2557
2538 - 21 ก.พ. 2554
2551 – ปัจจบุนั
2553 – ปัจจบุนั
2553 – มี.ค. 2555

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ
กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี      -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2559 – ปัจจบุนั
ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั
เม.ย. 2554 – ปัจจบุนั
2551 - ปัจจบุนั
2540 – ปัจจบุนั

กรรมการ บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั
กรรมการ บริษัท สทุศมิตร จ ากดั

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แหง่
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
- กรรมการ บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั (บริษัทร่วม – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน)
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (บริษัทย่อย – ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์)
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (บริษัทย่อย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน)
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (บริษัทย่อย – ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟา้ 

การขนสง่คมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป)
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย - ผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา)
- กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั (บริษัทร่วม – ผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล)
การเข้าประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  :     11 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 )

คณะกรรมการบริหาร :       6 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100)   

1. นายกิตต ิชีวะเกตุ   กรรมการ  ด ารงต าแหน่ง 23 ปี
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อายุ 59 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 141 ปี 2554
- หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นท่ี 17 ปี 2558
- หลกัสตูร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี 5 ปี 2558 มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ
- หลกัสตูร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ปี 2560
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 30,393,901 หุ้น (ร้อยละ 4.55)
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล
2555 – ปัจจบุนั
2553 – ปัจจบุนั
2553 – ปัจจบุนั
2553 – มี.ค. 2555
2545 – ปัจจบุนั

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและบญัชี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

กจิการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไมมี่      -

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2560 – ปัจจบุนั 
ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั
ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั
ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั
ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั

กรรมการ บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท โซลา่ เอน็เนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั
กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จ ากดั
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ย่ี จ ากดั
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ / ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 8 แหง่
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
- กรรมการ บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั (บริษัทร่วม – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน)
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ผลติและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์)
- กรรมการ บริษัท โซลา่ เอน็เนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ผลติและจ าหน่ายไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์)
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน)
- กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั (บริษัทร่วม – ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลงังาน)
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน)
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ย่ี จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ผลติก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟา้ 

การขนสง่คมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป)
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย - ผลติและจ าหน่ายน า้ประปา)
การเข้าประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  :     11 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 )

คณะกรรมการบริหาร :       6 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100)   
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ : 1 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 )

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส  กรรมการ  ด ารงต าแหน่ง 16 ปี
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วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ
3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา   กรรมการอสิระ  ด ารงต าแหน่ง 8 ปี
อายุ 54 ปี
สัญชาต ิ ไทย
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 11 ปี 2554
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168 ปี 2556
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี       -
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล
2553 - ปัจจบุนั

2555 – ปัจจบุนั
2553 – มี.ค. 2555

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี      -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท จดัหางาน ไวเซ็น คอนซลัแตนท์ จ ากดั
จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
- ไม่มี     -
การเข้าประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  :        11 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ :     5 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 )
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน :     2 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 )
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ :     1 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 )
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วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติแต่งตัง้
กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ 

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
3. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา

ซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เน่ืองด้วยบุคคลดัง กล่าวเป็นผู้ มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลง
มติ
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดวา่การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และน าเสนอ                
ตอ่คณะกรรมการเพื่อพิจารณา  โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 มีดงันี ้

ประเภทค่าตอบแทน 2561 2560 หน่วย
(1) คา่ตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ 30,000 30,000 ตอ่คน/เดือน
กรรมการ 15,000 15,000 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) โบนสักรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร - ไมเ่กิน 3.5 ล้าน ตอ่ปี
(3) คา่ตอบแทนอื่นๆ :
ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต และ ประกนัอบุตัิเหตุ

วงเงินเบีย้ประกนัรวมไมเ่กิน
315,000 บาทตอ่ปี

วงเงินเบีย้ประกนัรวมไม่เกิน 
315,000 บาทตอ่ปี 34



วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมการลง
มติ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ า ปี 2561 เป็น
จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000 บาท และอนุมัติวงเงินเบีย้ประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี ส าหรับโบนัส
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารปี 2561 นัน้ จะน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาต่อไป โดยอ้างอิงจากความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชี ประจ าปี 2561

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีแห่ง บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่แนล 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ซึ่งบริษัทดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสีย
กบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว   จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือ ดงันี ้

1. นางสาวสมจินตนา พลหรัิญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท นบัเป็นรอบบญัชีท่ี 4)

2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 8125 หรือ
(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)

3. นายนพฤกษ์ พษิณุวงษ์ ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 7764
(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชี ประจ าปี 2561

อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับปี 2561 เปรียบเทยีบกับปี 2560

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 2561 2560
คา่สอบบญัชีบริษัท 1,500,000 1,500,000
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย 1,878,000 1,640,000
รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 3,378,000 3,140,000

หมายเหตุ:  ไม่รวมคา่บริการอื่นๆ เช่น คา่บริการตรวจสอบ BOI  คา่แปลงบการเงินภาษาองักฤษ  คา่พาหนะ  คา่เอกสาร สิ่งพิมพ์  คา่ติดตอ่สื่อสาร และอื่นๆ

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบ
บญัชี ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนไม่เกิน 3,378,000 บาท

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลง
มติ
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามญัท่ีเหลือจาก
การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 200,280,000 หุ้น จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 433,942,650.50 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 333,802,650.50 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 667,605,301 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้

ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน       333,802,650.50 บาท        (สามร้อยสามสบิสามล้านแปดแสนสองพนัหกร้อยห้าสิบบาทห้าสบิสตางค์)
แบง่ออกเป็น               667,605,301 หุ้น         (หกร้อยหกสบิเจ็ดล้านหกแสนห้าพนัสามร้อยหนึ่งหุ้น)              
มลูคา่หุ้นละ                          0.50 บาท         (ห้าสบิสตางค์)

โดยแบง่ออกเป็น
หุ้นสามญั                    667,605,301 หุ้น         (หกร้อยหกสบิเจ็ดล้านหกแสนห้าพนัสามร้อยหนึ่งหุ้น)  
หุ้นบริุมสทิธิ                                   - หุ้น         (ไม่มี)
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 433,942,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
667,605,301 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
ลดทนุจดทะเบียน

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลง
มติ
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 
ครัง้ที่ 2 (UAC-W2) จ านวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

จัดสรรให้ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ท่ีมีช่ืออยู ่ณ วนั Record Date คือ วนัท่ี 7 มีนาคม 2561

จ านวนหน่วย ไมเ่กิน 66,761,000 หน่วย 

อัตราส่วน 10 ตอ่ 1 (10 หุ้นเดิมได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย ไมค่ิดมลูคา่

ราคาใช้สิทธิ 5.55 บาท

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วนัท าการสดุท้ายของทกุไตรมาส

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ อาย ุ2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย

โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรื อ 
คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ท่ีจะจดัสรรในส่วนนี ้ รวมทัง้
มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและ/หรือเก่ียวกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ท่ีจะจดัสรรในส่วนนีไ้ด้ทุก
ประการ 40



ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 
จ านวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอข้างต้น

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลง
มติ

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 
ครัง้ที่ 2 (UAC-W2) จ านวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (UAC-W2) ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในวาระท่ี 9 บริษัทจะต้องเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  UAC-W2 โดย
บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 33,380,500 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 66,761,000 หุ้น  มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 333,802,650.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 367,183,150.50 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 734,366,301หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
เพิ่มทนุตามที่ระบไุว้ข้างต้น ดงันี ้
ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 367,183,150.50 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึง่แสนแปดหม่ืนสามพนัหนึง่ร้อยห้าสบิบาทห้าสบิสตางค์)

แบง่ออกเป็น 734,366,301 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสบิสี่ล้านสามแสนหกหมื่นหกพนัสามร้อยหนึง่หุ้น)
มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์)

โดยแบง่ออกเป็น
หุ้นสามญั 734,366,301 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสบิสี่ล้านสามแสนหกหมื่นหกพนัสามร้อยหนึง่หุ้น)
หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (ไมมี่) 42



ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามญั
จ านวน 66,761,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลง
มติ

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
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วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ส าหรับการใช้สิทธิ UAC-W2

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (UAC-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 66,761,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W2

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 66,761,000 หุ้น      
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น ในกรณีท่ีมีหุ้ นเหลือเน่ืองจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 บริษัทจะน าเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตอ่ไป

การลง
มติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

หากมีผู้ ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ผู้ ถือหุ้นนัน้จะต้องมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือเท่ากบั 222.54 ล้านหุ้น
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