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ข้อบงัคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และ

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม



ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลง
ลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้มอบแก่ประ ธานกรรมการ 
หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

- จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่
- ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ
- ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม
เลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว้

ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
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วิธีปฏบิัตใินการประชุม มีดังนี ้

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว้

ในการลงคะแนนเสียง ประธานหรือผู้ด าเนินการประชมุจะเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามี   ผู้ ถือหุ้น
ท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึน้และส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรคะแนนเพื่อนบัคะแนน
เสียงท่ีใช้เป็นมติท่ีประชมุ และจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือ หรือไม่สง่บตัรลงคะแนน รวมทัง้กรณีบตัรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียง
ท่ีเห็นด้วยทัง้หมดตามท่ีเสนอ ทัง้นี ้ในบตัรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะก ากบัด้วย  

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุแทนและผู้ ถือหุ้นนัน้ได้ออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว 
ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นบัเป็นมติท่ีประชมุ

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมาประชมุแทนโดยมิได้ระบคุวามประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ 
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิ ธีเดียวกบัผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
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วิธีปฏบิัตใินการประชุม มีดังนี ้

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชมุสายเกินกว่าเวลาท่ีก าหนด  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน
และเข้าร่วมประชมุได้ แตจ่ะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระท่ีเหลือเท่านัน้

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจ าเป็นต้องออกจากท่ีประชมุก่อนท่ีการประชมุจะแล้วเสร็จ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถ
ลงคะแนนเสียงไว้ลว่งหน้าได้ โดยฝากบตัรลงคะแนนไว้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท

ส าหรับมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครัง้นี ้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุ มและออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้นในวาระท่ี 2 เป็นเร่ืองรายงานให้ท่ีประชมุทราบไม่ต้องลงมติ  วาระท่ี 8 และวาระท่ี 9 ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และวาระท่ี 6 ต้องผ่านมติ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ สว่นวาระท่ี 10 แล้วแต่กรณีว่าผู้ ถือหุ้นจะ
เสนอเร่ืองใดให้ท่ีประชมุพิจารณา

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

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2561  ซึง่ได้มีการจดัท ารายงานการประชมุ
และได้ส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซด์ขอ งบริษัท 
(www.uac.co.th) แล้ว

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชมุได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2561 

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลง
มติ
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561

Total Revenue* MB.

+ 60.81 %
Gross Profit MB.

- 1.26 %
Net Income MB.

+ 43.44 %
S&A Expenses MB.

+ 10.96 %
*ค านวณจาก รายได้จากการขายและการให้บริการ + รายได้อ่ืน + สว่นแบง่ผลก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

EBITDA MB.

+ 21.86 %

ผลการด าเนินงาน - งบการเงนิรวม

7

1,659.12

2,668.04

2560 2561

95.17

136.51

2560 2561

353.85
349.38

2560 2561

200.40

222.36

2560 2561

296.63

361.49

2560 2561

➢ รายได้รวมเพ่ิมขึน้ 1,008.92 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากรายได้ด้าน Trading ที่เพ่ิมขึน้ 1,003.45 ล้านบาท จากลกูค้าในกลุ่ม  
ปิโตรเคมี แตเ่น่ืองด้วยเป็นการขายในปริมาณมากและอตัราก าไรค่อนข้างน้อยจงึท าให้ก าไรขัน้ต้นลดลง 4.47 ล้านบาท 

➢ ในขณะเดียวกนัค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ 21.96 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพ่ิมขึน้และการตัง้ด้อยค่า
สินทรัพย์ของบริษัทย่อยจ านวน 12.32 ล้านบาท ต้นทนุทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้ 17.24 ล้านบาท จากเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

➢ ก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ 41.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนโดยส่วนใหญ่มาจากรายได้อื่นๆ ที่ เพ่ิมขึน้ 82.89 ส่งผล
ให้ EBITDAเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า 64.86 ล้านบาท



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561
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Trading 77.66%

Energy 8.91%

Chemicals 13.43%

2561

MT
43.02

PPP
122.41

Other
61.97

Trading
1,055.95

Special 
Sales

843.54

Consulting 22.42

Export 60.78

1,046.83

233.42

346.62

1,982.70

227.40
342.80

Trading Energy Chemicals

2560 2561
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4
3

.5
4

Trading       :  YoY  + 935.86 MB. / + 89.40%
Energy        :  YoY  - 6.02 MB. / - 2.58%
Chemicals  :  YoY  - 3.82 MB. / -1.10%

Trading 64.35%

Energy 14.35%

Chemicals 21.31%

2560

Consulting 83.99 
Export 65.11 

Trading
897.72 

MT 25.92 

PPP
158.
95 

Other
48.55 



18.23%

14.16%

2560 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561

EBITDA Margin 
- 22.33 %

NP Margin
- 8.55 %

ROA
+ 18.65 %

ROE   
+ 35.43 %

EPS Baht

+ 40.00 %
D/E Time

+ 48.28 %

9

8.10%

10.97%

2560 2561

0.15 

0.21 

2560 2561

1.45 

2.15 

2560 2561

5.85% 5.35%

2560 2561

3.27%
3.88%

2560 2561

* ประมาณการ D/E ณ Q1/62 = 1.41 เทา่

(MB.) 3M/61 6M/61 9M/61 FY2561 FY2560 ผลต่าง YoY%

Revenue 1,279.79 1,653.83 2,154.48 2,552.89 1,626.87 926.03 56.92%

Trading 1,128.95 1,369.21 1,727.01 1,982.70 1,046.83 935.86 89.40%
Energy 58.42 106.53 165.40 227.40 233.42 (6.02) (2.58%)

Chemicals 92.42 178.09 262.07 342.80 346.62 (3.82) (1.10%)

Other Income * 34.18 61.59 93.26 115.14 32.26 82.89 256.97%

EBITDA 162.36 230.31 320.68 361.49 296.63 64.85 21.86%
Trading 101.12 137.60 191.88 193.23 172.87 20.36 11.78%
Energy * 44.13 64.88 92.66 123.53 65.51 58.01 88.56%

Chemicals 17.11 27.82 36.13 44.73 58.26 (13.52) (23.21%)

Net Profit 90.89 106.40 143.05 136.51 95.17 41.34 43.44%
Trading 68.09 88.85 122.27 110.75 111.42 (0.66) (0.59%)
Energy * 21.19 20.16 25.97 33.91 (27.96) 61.86 221.29%
Chemicals 1.61 (2.61) (5.19) (8.15) 11.71 (19.86) (169.63%)

* รวมส่วนแบง่จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

Key Financial Position



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561

Statement of Cash Flow 2560 2561

Operating Activities 154.42 (400.25)
Investment Activities (152.85) (49.60)
Financing Activities (7.39) 509.80
Net Cash Flow (6.56) 59.90
Beginning Cash Flow (Jan1) 25.43 18.88
Ending Cash Flow (Dec 31) 18.88 78.78
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Updated Business StructureAgenda



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561
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UAC TOP ENERGY

SOLAR ENERGY ROOF POWER

CHEMICALS ALTERNATIVE & 
RENEWABLE ENERGY

TRADING

Energy

Industrial

International

Latex Emulsion
& Polymers

STN

PDT

PPP

MT1

MT2

PPM1

PPM2

PPWE ODIN BBF PPM

UTILITIES

Water

SHT

VBD

Biogas Solar

Solar Flare Gas Biogas Biomass MSW Bio Diesel Pellets

EPC
UAC GLOBAL

UAC ENERGY

UAC&TPT ENERGY

UAC TPT PELLETS

UAC UTILITIES

UAPC

BBF

SEBIGAS UAC

ENERRAY UAC

ODIN POWER

PPWE

ODIN MYANMAR

Subsidiary Companies:

Associated Companies:

KB*

*Sold : Dec 2018



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561

13



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561
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Office & Warehouse Location

UAC Group Head Office Bangkok

UAC Branch Office Rayong

UAC & UAPC Warehouse Bang Pu – Samut Prakarn

Plant In Operation Product Location

Mae Taeng 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
❖ Kingboard

Electricity @
924.56 kW
750.20 kW
752.40 kW

Samutprakarn

Surat Thani
Ayudthaya

Latex Emulsion 24,000 TPY Nakorn Ratchasrima

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

Plant under 
Construction

Capacity Location Investment 
(mil. THB)

Biogas to Power 1.5 MW PPM1, Khon Kaen 150

1.5 MW PPM2, Khon Kaen 150



2018 ActivitiesAgenda



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561

บริษัท ยเูอซี ท็อป เอนเนอร์ย่ี จ ากดั มีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 500,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท เพ่ือรองรับการลงทุนในโครงการ
ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ชนิดติดตัง้บนหลงัคาของบริษัท คิงบอร์ด 
ลามิเนต แมนนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด ก าลังการผลิต 752.40 
กิโลวตัต์ ซึง่เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์และเร่ิมรับรู้รายได้เมื่อช่วงไตรมาส 3 
ปี 2561 ต่อมาเม่ือเดือนธนัวาคม 2561 บริษัท ยเูอซี ท็อป เอนเนอร์ย่ี จ ากดั ได้
ด าเนินการขายโครงการดงักลา่วให้กบั บริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน)

AGM เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2561มีมติอนมุตัิดงันี ้
✓ อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท 
✓ อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 66.76 ล้านหุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดง

สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 ( UAC-W2 )
✓ อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ยูเอซี โกลบอล 

จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 ( UAC-W2 ) จ านวน 66.76 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมในอตัรา 10
หุ้นเดิม : 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ อตัราใช้สทิธิ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ : 1 หุ้น ราคาใช้สทิธิ 5.55
บาท อาย ุ2 ปี

คิงบอร์ด

AGM 2561
16



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561
✓บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ จ านวน 400 ล้านบาท อายุ 2 ปี อตัราดอกเบีย้ 5.5% 
เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและส ารองเพ่ือใช้ในการลงทนุในอนาคต

✓บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2561 เป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.10 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 66,760,530 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.16 จากก าไรสะสม

✓บริษัทได้ลงนามในสญัญาขยายวงเงินสนิเช่ือประเภทเงินทนุหมนุเวียนร่วมกบัธนาคารกสกิร
ไทย จ ากดั (มหาชน) เพิ่มอีก 497 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการขยายการลงทนุในธรุกิจ Trading

ลงนามในสญัญาขยายวงเงินสนิเช่ือ

✓บริษัทได้ลงนามในสญัญาสนบัสนนุทางการเงินร่วมกบัธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) วงเงิน 840 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการขยายการลงทนุในธรุกิจ Trading

โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม (PPP)

โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ได้รับ Associated Gas เพิ่มจาก บริษัท 
สยามโมเอโกะ จ ากัด ประมาณ 300,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุ/วนั ส่งผลให้ปัจจุบนั 
PPP มีก าลงัการผลติกว่า 90% (หรือประมาณ 1.80 ล้านลกูบาศก์ฟตุ/วนั) 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561

✓บริษัทได้รับคดัเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นยัง่ยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment : THSI” ประจ าปี 2561 เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั โดยมีบริษัทจดทะเบียน    
ท่ีได้รับคดัเลือกทัง้สิน้จ านวน 79 บริษัท และเป็นกลุม่บริษัทจดทะเบียนใน mai จ านวน 6 บริษัท

✓บริษัทได้รับการประเมนิการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2561 (CGR) จากสมาคม  บริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย อยู่ในระดบัดีเลศิ

✓บริษัทได้รับการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ในโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 จดัโดย
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย

✓โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ได้รับเกียรติบตัร “รางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน” ระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2561 จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

THSI 2018 CGR รางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561
ด้านการดูแลพนักงานและสังคม

การดูแลพนักงาน
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมลดน า้หนกั

ตรวจสขุภาพประจ าปี

กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

สนบัสนนุทนุการศกึษา

มอบแว่นตา
ส่งเสริมการใช้น า้หมกัชีวภาพเพ่ือการเกษตร

อ่านหนงัสือเพ่ือผู้พกิารทางสายตา 20



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561

ด้านกระบวนการจัดการเป็นเลิศ

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์กร

21

การอบรมด้านความปลอดภยัและซ้อมดบัเพลิง

กิจกรรม Kaizen

Team Building

กิจกรรม 5 ส.



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561

Anti-corruption

บริษัทจดัการอบรมหลกัสตูร WE R UAC ให้กบัพนักงาน
ทกุระดบั ซึง่เป็นหลกัสตูรท่ีจะพฒันาศกัยภาพการท างานของ
พนักงานทุกคนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการ
ปลูกฝังให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของความ
ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี  ซึ่งเ ป็นส่ วนหนึ่งของ
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชนั 

Work Place Happiness
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีความสขุ

Ethics*
ยดึม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์

Responsibility
ปฎิบตัิงานด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น สงัคม สิ่งแวดล้อม

Unity
ความรักใคร่ สามคัคี เพื่อความเป็นหนึง่เดียว

Authenticity
มุง่มัน่สู้ความเป็นเลศิ

Competency
มีศกัยภาพ ความเป็นมืออาชีพในงานท่ีรับผิดชอบ เรียนรู้
และพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง

22

บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้ นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศ
ไทย PACT Network (Partnership Against Corruption for Thailand)
เพื่อการต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทยร่วมกนั จดัโดยสถาบันไทยพฒัน์ 
ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทได้มีการส่งตวัแทนเข้าร่วมกิจกรรม 
“วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561” ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้ โกง” ท่ี
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทัง้ภาค
ประชาชนและภาครัฐได้ร่วมกันจัดขึน้เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 6 กันยายน 
2561 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค     
บางนา (BITEC)



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561

เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงการลง
มติ

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผา่นมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2561  รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี ตามท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562   นอกจากนีย้งัได้
เผยแพร่รายงานประจ าปีทางเวบ็ไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดังนี ้

งบการเงนิรวม 2561 2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 4,032.66 3,163.64
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 2,728.63 1,850.87

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,304.03 1,312.77
รายได้รวม (ล้านบาท) 2,552.89 1,626.87
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 136.51 95.17
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว (หุ้น) 667,605,301 667,605,301
ก าไรตอ่หุ้น (บาท)* 0.21 0.15

* ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัถัว่เฉล่ียถ่วงน า้หนกัตามงบการเงินส าหรับปี 2561
24



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่
ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้ส อบ
บญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับ  
ปี 2561

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลง
มติ
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
❖ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และส ารองทกุประเภทตาม

กฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
❖ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการตัง้ส ารอ งตามกฎหมายเพิ่มอีก 

3,707,498.06 บาท ซึง่จะท าให้บริษัทมีเงินส ารองสะสมเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 40,000,254.21บาท คิดเป็นร้อยละ 10.89
ของทนุจดทะเบียน

❖ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับ
ผลการด าเนินงานตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท  ซึง่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวนัที่ 9 ตลุาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 66,760,530.10 บาท โดยจ่ายจากก าไร
สะสมสว่นที่ยงัไม่ได้จดัสรร คงเหลือเงนิปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นเงนิ 40,056,318.06 
บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิ
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
❖ โดยบริษัทจะจดัสรรจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรและก าไรสทุธิ ดงันี ้

1.  เงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท จ่ายจากก าไรสะสมส่วนท่ีได้หกัผลขาดทนุสทุธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบบญัชีปัจจบุนั ซึง่ผู้ ถือหุ้นท่ี
เป็นบคุคลธรรมดา ต้องถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 และไม่ได้รับเครดิตภาษี 

2.  เงินปันผลหุ้นละ 0.06 บาท จ่ายจากก าไรสทุธิส่วนท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึง่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้องถกูหกัภาษี 
ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 แตส่ามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80 ของเงินปันผล

ทัง้นี ้การเครดิตภาษีเงินปันผลนัน้ ต้องเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร 

ก าหนดการจ่ายเงนิปันผล วันที่

วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 14 มีนาคม 2562

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) 26 เมษายน 2562
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561

ข้อมูลเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผล ระหว่างปี 2560 และ 2561
รายละเอียด 2561 2560

รายได้รวม (งบการเงินรวม) 2,668,037,028.75 1,659,121,845.52
รายได้รวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 2,263,187,175.57 1,327,082,203.75

ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 123,473,495.33 141,084,239.27

ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 119,765,997.27 134,030,027.31
ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร 188,466,006.76 215,573,175.71
จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว 667,605,301 667,605,301
รวมเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.16 0.12

เงนิปันผลระหว่างกาล (จา่ย 9 ตลุาคม 2561)
- จากก าไรสะสม 0.10 -

เงนิปันผลระหว่างกาล (จา่ย 26 เมษายน 2562) (จา่ย 20 เมษายน 2561)

- จากก าไรสทุธิประจ าปี 0.06 0.12

เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 106,816,848.16 80,112,636.12
อตัราการจ่ายงินปันผลต่อก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ) 89.19 59.77

28

หน่วย : บาท



ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้
❖ ตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,707,498.06 บาท ซึง่จะท าให้บริษัทมีเงินส ารองสะสมเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 40,000,254.21 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 10.89 ของทนุจดทะเบียน 
❖ การจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจ านวน 106,816,848.16  บาท โดยมีก าหนดเวลา

และเง่ือนไขตามท่ีเสนอ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลง
มติ
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561



วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

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

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ

2. นายชชัพล ประสพโชค กรรมการ

3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธบุรรยงก์ กรรมการอิสระ

โดยประวตัิของกรรมการ 3 ท่าน ท่ีได้รับการเสนอช่ือ เป็นดงันี ้
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วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

อายุ  64 ปี
สัญชาต ิ ไทย
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม
- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 12 ปี 2554
- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 33 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 1,620,505 หุ้น 

(ร้อยละ 0.24 นบัรวมการถือหุ้นของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง)
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล
ก.พ. 2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ

กจิการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั   
2555 – ปัจจบุนั
2545 – ธ.ค. 2558

2544 – มี.ค. 2558

ประธานกรรมการ บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ 
เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวัฒนา
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ประธานกรรมการ ด ารงต าแหน่ง 8 ปี

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั
พ.ค. 2556 – ม.ค. 2562
2527 - ปัจจบุนั

ประธานกรรมการ บริษัท ชิค รีพบับลิค จ ากดั (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จ ากดั (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง / ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
- ไมม่ี        -

การเข้าประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  :     11/11 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 )



อายุ 50 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟา้ระบบควบคมุ) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 147 ปี 2554
- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 8 ปี 2554
- หลกัสตูรผู้ประกอบการแหง่อนาคต (FEF) รุ่นท่ี 1 ปี 2556  สถาบนัพฒันาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI)
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นท่ี 7 (วพน.7) ปี 2558 สถาบนัวิทยาการพลงังาน
- หลกัสตูร Leadership Development Program ปี 2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลกัสตูร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี 5 ปี 2558 มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ
- หลกัสตูร วิทยาการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสงู (วบส.) รุ่นท่ี 2 ปี 2561 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 4,455,542 หุ้น (ร้อยละ 0.67)
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยเูอซี โกลบอล
12 มิ.ย. 2557 – ปัจจบุนั
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั
22 เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั
22 เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั
22 เม.ย. 2553 – มิ.ย. 2557

กรรมการผู้จดัการ
กรรมการบริหารความเสีย่ง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบตัิการ

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการด ารงต าแหน่ง

ในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
พ.ย. 2560 – ปัจจบุนั
ม.ค. 2560 – ปัจจบุนั
ม.ค. 2560 – ปัจจบุนั
ม.ค. 2559 – 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
ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั

กรรมการ บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท โอดิน เพาเวอร์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จ ากดั
กรรมการ บริษัท พีพีดบับลวิอี จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั
กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั
กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ยทูิลติีส์ จ ากดั

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ / ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 12 แหง่

การเข้าประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  :     11/11 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 )
คณะกรรมการบริหาร :       9/9 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100)   
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ : 3/3 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 )

2. นายชัชพล ประสพโชค
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กรรมการ  ด ารงต าแหน่ง 9 ปี
กิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    - ไมม่ี         -



วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ
3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงค์
อายุ 64 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาเอกกิตติมศกัดิ์ Nagaoka University of Technology 
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลยัโตเกียว
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอตุสาหการ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอตุสาหการ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 71 ปี 2551
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 105 ปี 2551
- หลกัสตูร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 36 ปี 2554
- หลกัสตูร Role of  the  Compensation Committee (RCC)  รุ่นท่ี 15 ปี 2555
- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 17 ปี 2556
- หลกัสตูร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นท่ี 2 ปี 2556
- หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นท่ี 1 ปี 2558
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 20 ปี 2558
- หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 1 ปี 2560
- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นท่ี 9 ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 - ไมม่ี        -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจบุนั

2550 – ปัจจบุนั
พ.ย. 2557 – 2559

ผู้บริหารประจ าส านกัอธิการบดี งานศกึษาและพฒันาโครงการพิเศษ สถาบนัการจดัการ
ปัญญาภิวฒัน์
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ
ผู้ เช่ียวชาญประจ าตวัของสมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ (๐๒๕)

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 3 แหง่ / ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 2 แหง่
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
- ไมม่ี -
การเข้าประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  :        11/11 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ :     7/7 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 )
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน :     2/2 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 )
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ :     1/1 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 33

กรรมการอสิระ  ด ารงต าแหน่ง 9 ปี
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยเูอซี โกลบอล
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั
22 เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั
22 เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั
22 เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

กิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั
2550 – เมษายน 2558

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จ ากดั 
(มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)



วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ
ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการ
ทัง้ 3 ท่าน คือ 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา
2. นายชชัพล ประสพโชค
3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธบุรรยงก์

ซึง่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึง่บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน ได้
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทัง้เป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธรุกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ส าหรับ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ แม้ว่าจะมีการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกนั คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ เป็นผู้ มีคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และ ความเช่ียวชาญ ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและ    
ผู้ ถือหุ้ น และยังคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบตัิตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงเห็นควรแต่งตั ง้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ 

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลง
มติ
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และน าเสนอ                
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 มีดงันี ้

ประเภทค่าตอบแทน (หน่วย: บาท) 2562 2561 เปล่ียนแปลง
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อคน)
ประธานกรรมการ 33,000 30,000 + 3,000
กรรมการ 16,500 15,000 +1,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ 16,500 15,000 +1,500
กรรมการตรวจสอบ 11,000 10,000 +1,000
กรรมการบริหาร 5,000 5,000 -
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม (ต่อปี) ไมเ่กิน 1.7 ล้าน ไมเ่กิน 2.0 ล้าน - 0.3 ล้าน
(2) โบนสักรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร (ต่อปี) - ไมเ่กิน 1.5 ล้าน N/A
(3) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ :
ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต และ ประกนัอบุตัิเหตุ

วงเงินเบีย้ประกนัรวมไมเ่กิน 
315,000 บาทต่อปี

วงเงินเบีย้ประกนัรวมไมเ่กิน 
315,000 บาทต่อปี

-
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 2562 เป็น
จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,700,000 บาท โบนสักรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารประจ าปี 2561 จ านวนไม่เกิน 1,500,000 บาท และอนมุตัิ
วงเงินเบีย้ประกนัของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทตอ่ปี

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมการลง
มติ
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ประจ าปี 2562

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบนับริษัทและบริษัทย่อยได้มีการขยายธุรกิจและอยู่ระหว่าง
การศกึษาความเป็นไปได้ของการลงทนุในประเทศกลุ่ม CLMV คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรคดัเลือกผู้สอบบญัชีแห่ง 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (“EY”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ซึง่บริษัทดงักล่าวมีคณุสมบตัิ
และประสบการณ์ครอบคลมุถึงการท าธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี  อีกทัง้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว จึ งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่ง บริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ตามรายช่ือดงันี ้
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1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5813 หรือ
(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)

2. นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนันต์กุล ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือ
(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)

3. นางชลรส สันตอิัศวราภรณ์ ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4523
(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)
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โดยประวตัิของผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอช่ือ เป็นดงันี ้

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ระยะเวลาการท างาน        2539 - ปัจจบุนั

ประสบการณ์การท างาน มีประสบการณ์การท างานร่วมกับส านักงานมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดย
ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทัง้ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิตและการจดั
จ าหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้ าง และธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้า

คุณสมบัติ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั

ข้อมูลส าหรับตดิต่อ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 
กรุงเทพ 10110
โทรศพัท์ : 0 2264 0777
โทรสาร : 0 2264 0789
อีเมล์ : chatchai.kasemsrithanawat@th.ey.com

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 - ไมมี่    -

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท - ไมมี่    -

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ประจ าปี 2562



วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ประจ าปี 2562
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คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม
- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ระยะเวลาการท างาน        2527 - ปัจจบุนั

ประสบการณ์การท างาน ผู้สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 25 ปี เป็นผู้ควบคมุงานสอบบญัชีของ
บริษัทขนาดใหญ่จ านวนมาก ซึง่ครอบคลมุกิจการหลายประเภททัง้ท่ีเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและธุรกิจตา่งประเทศท่ีมีสาขาอยู่ทัว่
โลก มีความเช่ียวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัด
จ าหน่าย ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจโรงพยาบาล นอกจากนีย้งัมีประสบการณ์ด้าน
การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพ่ือการซือ้ขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

คุณสมบัติ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

2. นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนันต์กุล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3844 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั

ข้อมูลส าหรับตดิต่อ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 
กรุงเทพ 10110
โทรศพัท์ : 0 2264 0777
โทรสาร : 0 2264 0789
อีเมล์ : chatchai.kasemsrithanawat@th.ey.com

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 - ไมมี่    -

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท - ไมมี่    -



วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ประจ าปี 2562
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คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม
- บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ระยะเวลาการท างาน        2535 - ปัจจบุนั

ประสบการณ์การท างาน มีประสบการณ์ท างานสอบบญัชีกับส านักงานอีวายมาเป็นเวลา 25 ปี และเป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลากว่า 12 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบ
บญัชีของบริษัทขนาดใหญ่และครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทัง้ท่ี เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มี
ความเช่ียวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจดัจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคและสินค้า
อตุสาหกรรม ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจการบริการ นอกจากนี ้
ยงัมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพ่ือเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

คุณสมบัติ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

3. นางชลรส สันตอิัศวราภรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4523 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั

ข้อมูลส าหรับตดิต่อ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 
กรุงเทพ 10110
โทรศพัท์ : 0 2264 0777
โทรสาร : 0 2264 0789
อีเมล์ : chatchai.kasemsrithanawat@th.ey.com

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 - ไมมี่    -

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท - ไมมี่    -



อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 เปรียบเทยีบกับปี 2561
รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 2562 2561

ค่าสอบบญัชีบริษัท 2,600,000 1,500,000

ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อย 2,850,000 1,878,000

รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 5,450,000 3,378,000

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบ
บญัชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนไม่เกิน 5,450,000 บาท

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลง
มติ
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ประจ าปี 2562

หมายเหตุ:  ไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI  ค่าแปลงบการเงินภาษาองักฤษ  ค่าพาหนะ  ค่าเอกสาร สิ่งพมิพ์  ค่าติดต่อส่ือสาร และอ่ืนๆ



วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

เพ่ือให้วตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทไม่ขดักบันโยบายสาธารณะ ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน จึงเห็นควรแก้ไขวตัถปุระสงค์บริษัท ข้อ 18 โดยตดัข้อความ “โรงงานสรุา” 
และ “โรงงานบหุร่ี” คงเหลือข้อความดงันี ้

“ข้อ 18 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเคร่ืองเคลือบ
โรงงานผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน า้มันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานป่ันด้ าย 
โรงงานย้อมผ้าและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลงึโลหะ โรงงานสังกะสี 
โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน า้ตาล โรงงานผลิตเคร่ืองใช้พลาสติก โรงงานรีดและหลอ่หลอมโลหะ โรงงานผลิตบาน
ประตแูละหน้าตา่ง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม โรงงานหลอ่ยาง โรงงานประกอบรถยนต์”
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขวตัถปุระสงค์บริษัท ข้อ 18 ตามท่ีเสนอข้างต้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลง
มติ
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
เพื่อให้ข้อบงัคบัของบริษัทมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และแนวปฏิบตัิของบริษัทในปัจจุบนัและในอนาคต จึงเห็ นควรแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการและการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความท่ีระบตุามด้านล่าง จะ
ท าให้มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัฉบบัเดิม โดยมีข้อความและรายละเอียดดงันี ้
แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 32

44

ข้อความเดมิ ข้อความที่ขอแก้ไข

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามัญประจ าปี 
ภายในสี่(4)เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบั
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือ 
จ านวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบ(1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกันท าหนังสือใน
ฉบบัเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือ
ร้องขอนัน้จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการ
ต้องจดัประชมุภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามัญประจ าปี 
ภายในสี่(4)เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนๆให้เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหน่ึง
หรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าชื่อท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนั ขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเร่ือง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือร้องขอดงักล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบ
หา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้ับหนงัสือจากผูถื้อหุน้



วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

เพิ่มเตมิข้อบังคับ
ข้อ 26/1  ในการจดัประชมุคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะก าหนดให้จดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการ ประชมุผ่าน

สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง

ในกรณีท่ีประธานกรรมการก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงั กรรมการไม่
น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ หรือจะส่งหนงัสือนดัประชมุโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้ ในการนี ้ผู้ มีหน้าที่
จดัการประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ไว้เป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูป
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้เช่นกนั
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ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ตามท่ีเสนอข้างต้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และแนวปฏิบตัิของบริษัทในปัจจบุนัและในอนาคต 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท
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ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลง
มติ



วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)

หากมีผู้ ถือหุ้นจะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ผู้ ถือหุ้นนัน้จะต้องมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือเทา่กบั 222.54 ล้านหุ้น
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