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ข้อบงัคับบริษัทเกีย่วกับการประชุมผู้ถอืหุน้ และ

การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม



ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุน้
ข้อ 
35.

ข้อ 
36.

ข้อ 
37.

ข้อ 
38.

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งท า
เป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรอืบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม และอย่าง
นอ้ยใหมี้รายการดงัตอ่ไปนี ้

- จ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่

- ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ

- ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรอืไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรอง
ประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ ได ้ใหผู้้
ถือหุน้ซึง่มาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ

ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อ
หุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรอืการอนมุตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บังคับนี ้หรือกรณีอ่ื นตามท่ีกฎหมายจะ
ก าหนดไว้
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การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
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วิธีปฏบิตัใินการประชุม มดีังนี้

ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุน้

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เวน้แตจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบันี ้หรอืกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว้

ในการลงคะแนนเสียง ประธานหรอืผูด้  าเนินการประชมุจะเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุน้ท่าน
ใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง หากมีขอใหย้กมือขึน้และส่งบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่เก็บบตัรคะแนนเพื่อนบัคะแนนเสียงท่ี
ใชเ้ป็นมติท่ีประชมุ และจะถือวา่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือ หรอืไม่ส่งบตัรลงคะแนน รวมทัง้กรณีบตัรเสีย ใหถื้อว่าเป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็น
ดว้ยทัง้หมดตามท่ีเสนอ ทัง้นี ้ในบตัรลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซน็ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะก ากบัดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมาประชมุแทนและผูถื้อหุน้นัน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 
ใหถื้อเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้เป็นคะแนนเสียงที่ใชน้บัเป็นมติท่ีประชมุ

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะมาประชมุแทนโดยมิไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกคะแนนเสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ 
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ิ ธีเดียวกบัผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง
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การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

วิธีปฏบิตัใินการประชุม มดีังนี้

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมาเขา้รว่มประชมุสายเกินกว่าเวลาท่ีก าหนด  ผูถื้อหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน
และเขา้รว่มประชมุได ้แตจ่ะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านัน้

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชมุก่อนท่ีการประชมุจะแลว้เสรจ็ ผูถื้ อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถ
ลงคะแนนเสียงไวล้ว่งหนา้ได ้โดยฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจา้หนา้ท่ีของบรษัิท

ส าหรบัมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครัง้นี ้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและออกเสียง
ลงคะแนน ยกเวน้ในวาระท่ี 2 เป็นเรื่องรายงานใหท่ี้ประชมุทราบไม่ตอ้งลงมติ  วาระท่ี 8 ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และวาระท่ี 6 ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ส่วนวาระท่ี 9 แลว้แต่กรณีว่าผูถื้อหุน้จะเสนอเรื่อง
ใดใหท่ี้ประชมุพิจารณา

หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้นัน้จะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืเท่ากบั 222.54 ลา้นหุน้
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วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2562

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บรษัิทไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิท ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งไดม้ีการจดัท ารายงานการประชมุ
และไดส้่งใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซตข์อ งบริษัท 
(www.uac.co.th) แลว้

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชมุไดม้ีการบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถกูตอ้งและสมควรเสนอให้ที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2562

ให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนการลง
มติ
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วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562

NET PROFIT (MB.)TOTAL REVENUE* (MB.)

2,6
67

.99
 

2,9
76

.08
 

 2561 2562

GROSS PROFIT (MB.)
Revenue from Sale + Other Income 
+ Share of Profit from Investments in Associates

34
9.8

5

38
6.1

4

2561 2562

13
6.5

1

15
3.5

7

2561 2562

ผลการด าเนินงาน - งบการเงนิรวม

S&A EXPENSES (MB.) EBITDA (MB.)FINANCE COST (MB.)

36
1.

11

35
2.

66
2561 2562

83
.03

61
.61

2561 2562

22
3.

16

25
3.

64

2561 2562
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•รายไดจ้ากการขายและบรกิาร เพิ่มขึน้ 319.06 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.50 เม่ือ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดข้องธุรกิจTradingท่ีเพิ่มขึน้ 
346 ลา้นบาท 

•ก าไรขัน้ตน้ ของปี 2562 เท่ากบั 386.14 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 36.29 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 10.37 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แต่อัตราผลก าไรขั้นต้นลดลง 
เน่ืองจากภาวะการณแ์ขง่ขนัในธุรกิจท่ีสงูขึน้

•รายไดอ่ื้น ลดลง 10.97 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 9.53 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดด้อกเบีย้รบั (จากการแยกองคป์ระกอบการจัดหาเงิน
ออกจากรายไดจ้ากการขายสินคา้) ลดลง 22.47 ลา้นบาท 

•สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม เพิ่มขึน้ 13.38 ลา้นบาท เป็นผลมาจากรฐับาล
มีการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนอย่างต่อเน่ือง โดยได้มีก าร
ประกาศใชน้  า้มนัดีเซล B10 และ B20

•คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร เพิ่มขึน้ 30.47 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.65 เม่ือ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  เกิดจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าในสินทรพัย์ถาวรและเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงการส ารองหนีส้งสัยจะสูญ จ านวน 21.80 ลา้นบาท  และ
คา่ใชจ้่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้ ของบริษัท เวียงจนัทรบ์ริหารจดัการขีเ้หยือ้ จ  ากัด ซึ่ง
จดัตัง้บรษิัทเม่ือวนัท่ี 3 มิถนุายน 2562 ท่ีเมืองเวียงจนัทร ์สปป.ลาว จ านวน 10.23 ลา้น
บาท

•คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน ลดลง 21.42 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 25.80 เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน จากภาระหนีส้ินและคา่ธรรมเนียมธนาคารท่ีลดลง

•ก าไรเบ็ดเสร็จรวม เพิ่มขึน้ 17.06 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.50 เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน 



Key Financial Position

(MB.)
A

FY2562
B

FY2561 FY2560
(A-B)
ผลต่าง YoY%

Revenue 2,871.96 2,552.89 1,626.87 319.06 12.50% 
Trading 2,328.23 1,982.70 1,046.83 345.53 17.43% 
Energy 197.55 227.40 233.42 (29.85) (13.13%)
Chemicals 346.18 342.80 346.62 3.38 0.99% 

Other Income * 104.12 115.10 32.26 (10.97) (9.53%)

EBITDA 352.66 361.11 296.63 (8.44) (2.34%)
Trading 187.02 192.85 172.87 (5.83) (3.02%)
Energy * 94.48 123.53 65.51 (29.04) (23.51%)
Chemicals 71.16 44.73 58.26 26.43 59.07% 

Net Profit 153.57 136.51 95.17 17.06 12.50% 
Trading 120.17 110.72 111.42 9.45 8.54% 
Energy * 12.37 33.91 (27.96) (21.54) (63.53%)
Chemicals 21.03 (8.12) 11.71 29.15 359.06% 
* รวมสว่นแบง่จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม

วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562

TRADING
78.23 %
2,328.23 MB.
+ 345.53 MB.

ENERGY
6.64 %
197.55 MB.
- 29.85 MB.

CHEMICALS
11.63 %
346.18 MB.
+ 3.38 MB.

OTHERS INCOME
1.06 %
31.62 MB.
- 24.35 MB.

2.44 %
72.51 MB.
+ 13.38 MB.

SHARE OF PROFIT FROM INVESTMENTS 
IN ASSOCIATES

REVENUE BREAKDOWN 2562 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562

Statement of Cash Flow 2562 2561

Operating Activities 911.46 (400.75)

Investment Activities (12.72) (49.38)

Financing Activities (937.71) 509.80

Net Cash Flow (39.56) 59.67

Beginning Cash Flow (Jan1) 80.03 20.40

Ending Cash Flow (Dec 31) 40.46 80.03

Ratio 2562 2561

ROA 4.63% 3.88%

ROE 12.31% 10.97%

D/E (Time) 1.15 2.15

EPS (Baht) 0.245 0.209

Ratio 2562 2561

Gross Profit Margin 13.45% 13.70%

Net Profit Margin 5.35% 5.35%

EBIT Margin 8.24% 9.47%

EBITDA Margin 12.28% 14.15%
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Updated Business StructureAgenda
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วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562

UAC TOP ENERGY

SOLAR ENERGY ROOF POWER

CHEMICALS
ALTERNATIVE & 

RENEWABLE ENERGY
TRADING

Energy

Industrial

International

Latex  m uls ion
& Polym er s

STN

PDT

PPP

MT

PPM1

PPM2

PPWE

ODIN

BBF

UTILITIES

SHT

VBD

Biogas Solar

Solar Flare Gas Biogas Biomass MSW Bio Diesel

EPC

UAC GLOBAL

UAC ENERGY

UAC&TPT ENERGY

UAC UTILITIES

UAPC

BBF

SEBIGAS UAC

ENERRAY UAC

ODIN POWER

PPWE

ODIN MYANMAR

Subsidiary Companies:

Associated Companies:

VWM

VIENTIANE WASTE MANAGEMENT

12



30%

10%

บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน

100%

60%

100%

Vientiane Waste Management 50.01%

100%

100%

100%

50.01%

25%

49%

50%

40%

ยูเอซี เอ็นเนอรย์ี่
โซล่า เอ็นเนอรจ์ี รูฟ พาวเวอร์

ยูเอซี ทอ็ป เอนเนอรย์ี่

ยูเอซี แอ็ดวานซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคัลส์

ยูเอซี ยูทลิิตสี์

ยูเอซี แอนด ์ทพีที ีเอ็นเนอรย์ี่

ยูเอซี ทพีที ีเพลเลทส์

บางจาก ไบโอฟูเอล

เซบิก๊าซ ยูเอซี

เอ็นเนอรเ์รย ์ยูเอซี 
(ประเทศไทย)

พพีดีับบลิวอี

โอดนิ พาวเวอร์

โอดนิ เมียนมาร์

99.99% ยูเอซี ทพีที ีเพลเลทส์

จดทะเบียนเลิกกิจการ 24 กนัยายน 2562 13

วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562



Plant under Construction Capacity Location

Biogas to Power 1.5 MW PPM1, Khon Kaen

1.5 MW PPM2, Khon Kaen

MSW 6.0 MW Vientiane, Laos

วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562

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
Sukhothai

Solar PV Rooftop 
• SHT
• VBD

Electricity @
924.56 kW
750.20 kW

Samutprakarn
Surat Thani

Latex Emulsion 24,000 TPY Nakorn Ratchasrima

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

Vientiane, Laos

Khon Kaen

Nakorn Ratchasrima

Samutprakarn

Rayong

Surat Thani

Bangkok

Sukhothai

Chiang Mai

Ayudthaya

Office & Warehouse Location
UAC Group Head Office Bangkok

UAC Branch Office Rayong

UAC & UAPC Warehouse Bang Pu – SamutPrakarn

14



2019 ActivitiesAgenda
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วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562
AGM 2562
วนัที่ 9 เมษายน 2562 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 มีมติใหจ้่ายเงินปันส าหรบัผลการ
ด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท ซึ่งบรษัิท
ไดจ้่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้เมื่อวนัที่ 9 ตลุาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท โดย
จ่ายจากก าไรสะสมส่วนท่ียังไม่ไดจ้ัดสรร คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มในอัตราหุน้ละ 0.06 
บาท โดยบรษัิทจะจดัสรรจากก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรและก าไรสทุธิ ซึ่งไดจ้่ายเงินปันผลส่วน
ท่ีเหลือเมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2562

ลงนามสัญญาสัมปทานทีด่นิและบ่อขยะโครงการการจัดการขยะ เพือ่ผลิตพลังงาน
ทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑท์ีน่ ากลับมาใช้ใหม่
วนัที่ 2 เมษายน 2562 บจก.ยเูอซี เอ็นเนอรย่ี์ (บรษัิทย่อย) รว่มลงนามสญัญาสมัปทานท่ีดินและ
บอ่ขยะโครงการการจดัการขยะ เพ่ือผลติพลงังานทดแทนและแปรรูปเป็นผลติภณัฑท์ี่น ากลบัมา
ใชใ้หม ่ณ นครหลวงเวียงจนัทน ์สปป.ลาว มลูค่าเงินลงทนุประมาณ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
• ผลติกระแสไฟฟา้เพ่ือขายใหก้บัหน่วยงานภาครฐั ก าลงัการผลติประมาณ 6 เมกะวตัต ์
• พลาสติกรไีซเคิลขายใหก้บับรษัิทเอกชน ปรมิาณการรบัซือ้ประมาณ 13,200 ตนัต่อปี 
• ปุ๋ ยอินทรยีเ์คมีขายใหก้บัหน่วยงานภาคเกษตรกรรมของ สปป.ลาว ปรมิาณการรบัซือ้

ประมาณ 30,000 ตนัต่อปี
16



❖ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ากัด ได้เข้าซื ้อหุ้นในบริษัท 
ยูเอซี ท็อป เอนเนอรย่ี์ จ ากัด จากบริษัท สุนทรวิภาต 
กรนี เอนเนอรย่ี์ จ ากดั เพิ่มอีก 17,499 หุน้ ท าใหปั้จจบุนั
บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ากัด ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 
99.99%

❖ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ากัด ไดจ้ดทะเบียนเลิก
กิจการเมื่อวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 เนื่องจากยงัไม่มีการ
เปิดด าเนินกิจการในเชิงพาณิชย์

❖ บริษัทไดร้บัการประเมินการก ากับดแูลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทยประจ าปี 2562 (CGR) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) อยู่ในระดบั “ดีเลศิ”

โรงงานผลติไฟฟา้จากก๊าซชีวภาพจากพืชพลงังานแมแ่ตง ไดร้บัรางวลั
ดีเด่นดา้นพลงังานทดแทน ในงาน  Thailand Energy Award 2019 
ประเภทโครงการท่ีเชื่อมโยงกบัระบบสายสง่ไฟฟา้ (On-Grid) 

โรงงานผลติผลติภณัฑปิ์โตรเลียม (PPP) ไดร้บัไดร้บัรางวลั Green 
Industry Level 4 ประจ าปี 2562 จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

รางวลั Rising Star Sustainability Awards 

Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ประจ าปี 2562 เป็นปีท่ี 4 ติดต่อกนั 
(2559 - 2562)

วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562
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Sustainable DevelopmentAgenda
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วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562
การดูแลพนักงาน การมส่ีวนร่วมพัฒนาชุมชนและสิง่แวดล้อม

รางวลัอายกุารท างาน

ตรวจสขุภาพประจ าปี กิจกรรมส่งเสรมิจรยิธรรม

สนบัสนนุทนุการศกึษา

มอบวสัดปุรบัปรุงดิน

รว่มสนบัสนนุการสรา้งฝายกัน้น า้

โครงการแตม้ฝันปันนอ้ง

กิจกรรมออกก าลงักาย
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วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562

ความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม การบริหารคุณภาพทั่วทัง้องคก์ร
การอบรมดา้นความปลอดภยัและซอ้มดบัเพลิง

Small Group Activities

Team Building

กิจกรรม 5 ส.
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วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562

Anti-corruption
Work Place Happiness
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีความสขุ

Ethics*
ยดึม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์

Responsibility
ปฎิบตัิงานดว้ยความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม

Unity
ความรกัใคร ่สามคัคี เพื่อความเป็นหนึง่เดียว

Authenticity
มุง่มั่นสูค้วามเป็นเลศิ

Competency
มีศกัยภาพ ความเป็นมืออาชีพในงานท่ีรบัผิดชอบ เรยีนรู ้
และพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง

บริษัทเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุน้ส่วนต่อต้านทจุริตเพ่ือ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  PACT Network (Partnership Against 
Corruption for Thailand) เพ่ือการต่อตา้นทจุรติเพ่ือประเทศ
ไทยร่วมกัน จัดโดยสถาบนัไทยพฒัน ์ซึ่งไดร้บัการสนับสนุน
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และบริษัทไดมี้การส่งตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรม “วนัต่อตา้นคอรร์ปัชัน 2562” ภายใตแ้นวคิด “รวม
พลงัอาสา... สูโ้กง” ที่องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 
และภาคีเครือข่ายทัง้ภาคประชาชนและภาครฐัไดร้ว่มกันจดั
ขึน้เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2562 ณ หอ้งภิรชั ฮอลล์ 1-3 ศูนย์
นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา (BITEC)

บรษัิทจดัการอบรมหลกัสตูร WE R UAC ใหก้บัพนักงาน
ทกุระดบั ซึ่งเป็นหลกัสตูรท่ีจะพฒันาศกัยภาพการท างานของ
พนักงานทุกคนใหมี้ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเนน้การ
ปลูกฝังให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของความ
ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้า ท่ี  ซึ่ งเ ป็นส่ วนหนึ่ งของ
นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562

เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสยีงการลง
มติ

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 
ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 นอกจากนีย้งัไดเ้ผยแพรร่ายงานประจ าปีทางเว็บไซตข์อง
บรษัิท (www.uac.co.th) ดว้ย

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2562
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัท างบการเงินส าหรบัปี สิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่ า
ถกูตอ้ง รวมทัง้ คณะกรรมการบรษัิทไดเ้หน็ชอบแลว้ จงึเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ ซึ่งสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

งบการเงนิรวม 2562 2561
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 3,045.07 4,032.66
หนีส้ินรวม (ลา้นบาท) 1,601.23 2,728.63

สว่นของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 1,443.84 1,304.03
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 2,874.96 2,552.89
ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 153.57 136.51
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้) 667,605,301 667,605,301
ก าไรตอ่หุน้ (บาท)* 0.245 0.209
* ค านวณจากจ านวนหุน้สามญัถั่วเฉล่ียถ่วงน า้หนกัตามงบการเงินส าหรบัปี 2562

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562
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ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 ซึ่งไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจาก นายฉัตรชัย          
เกษมศรธีนาวฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5813 แหง่บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษัิทส าหรบัปี 2562

ให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนการลง
มติ

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
• บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละส ารองทุกประเภทตามกฎหมาย      

โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

• ไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทไดต้ัง้ทนุส ารองตามกฎหมายเท่ากบั 40,000,254.21 บาท หรือเท่ากบัรอ้ยละ 
10.89 ของทนุจดทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ 

• เพื่อเป็นการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผูถื้อหุน้จากการเลื่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ออกไป ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
3/2563 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส  าหรบัผลการด าเนินงาน
ปี 2562 ตามงบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้ ในอตัราหุ้นละ 0.135 บาท 
เป็นเงินจ านวน 90,126,715.64 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 88.74 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองตาม
กฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากสว่นของก าไรสทุธิ โดยมีก าหนดการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงันี ้

ก าหนดการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล วันที่

วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) 17 มีนาคม 2563

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) 30 เมษายน 2563

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทจะไม่มีการเสนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้อีก
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รายละเอียด 2562 2561 
รายไดร้วม* (งบการเงินรวม) 2,976,082,640 2,667,991,503
รายไดร้วม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 2,536,799,414 2,263,141,650

ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 101,876,326 123,473,495

ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 101,876,326 119,765,997
ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 250,286,015 188,466,006
จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ 667,605,301 667,605,301
รวมเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.135 0.16

เงนิปันผลระหว่างกาล (จา่ย 30 เมษายน 2563) (จา่ย 9 ตลุาคม 2561)
- จากก าไรสะสม
- จากก าไรสทุธิ

-
0.135

0.10
-

เงนิปันผล - (จา่ย 26 เมษายน 2562)
- จากก าไรสทุธิประจ าปี 0.06

เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 90,126,715.64 106,816,848.16
อตัราการจ่ายงินปันผลต่อก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (รอ้ยละ) 88.74 89.19
* รายไดจ้ากการขายและบรกิาร + รายไดอ่ื้น + สว่นแบ่งผลก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม

ข้อมูลเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผล

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562
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ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.135 บาท เป็นเงินจ านวน 90,126,715.64 บาท 
โดยมีก าหนดเวลาและเงื่อนไขตามท่ีเสนอ และคณะกรรมการบรษัิทจะไม่มีการเสนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีกต่อไป

ให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนการลง
มติ

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562
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วาระที ่5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษัิท ก าหนดว่าในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ 
กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสาม
สว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) ซึง่ในปีนีก้รรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนด
วาระ ประกอบดว้ย

ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการ

2. นางสาวนิลรตัน์ จารุมโนภาส กรรมการ

3. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ

โดยประวตัิของกรรมการ 3 ทา่น ที่ไดร้บัการเสนอชื่อ เป็นดงันี ้
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วาระที ่5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร : บริษัทจดทะเบียน - แห่ง / ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแย้งทางผลประโยชนข์องบริษัท
- ประธานกรรมการ Vientiane Waste Management Company Limited
- กรรมการ บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอด็วานซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคลัส ์จ ากดั
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอน็เนอรย่ี์ จ ากดั
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอน็เนอรย่ี์ จ ากดั
- กรรมการ บริษัท ยเูอซี ยทิูลิตีส ์จ ากดั
- กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั
- กรรมการ บริษัท สทุศมิตร จ ากดั

การเข้าประชุม ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท  :     8/8 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 )
คณะกรรมการบริหาร :     4/4 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 )

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 82 ปี 2553

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 142 ปี 2554

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 16 ปี 2556

สัดส่วนการถอืหุน้ ณ 31 ธันวาคม 2562 323,267,663 หุน้ (รอ้ยละ 48.42)

ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
มิ.ย. 2562 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการ Vientiane Waste Management Company Limited
ม.ค. 2559 – ปัจจบุนั          กรรมการ บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั 
ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั          กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอด็วานซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคลัส ์จ ากดั
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั          กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอน็เนอรย่ี์ จ ากดั
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั          กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอน็เนอรย่ี์ จ ากดั
เม.ย. 2554 – ปัจจบุนั         กรรมการ บริษัท ยเูอซี ยทิูลิตีส ์จ ากดั
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั
2540 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สทุศมิตร จ ากดั

นายกติต ิ ชีวะเกตุ
กรรมการ ด ารงต าแหน่ง 26 ปี

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยเูอซี โกลบอล

2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร
12 มิ.ย. 2557 – 31 ธ.ค. 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
2538 – ปัจจบุนั กรรมการ
21 ก.พ. 2554 – 11 มิ.ย. 2557 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ

กิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
-ไมม่ี - 29



นางสาวนิลรัตน ์จารุมโนภาส
กรรมการ ด ารงต าแหน่ง 19 ปี

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
- ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
- ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 82 ปี 2553
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 141 ปี 2554
- หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุน่ท่ี 17 ปี 2558
- หลกัสตูร Leadership Succession Program (LSP) รุน่ท่ี 5 ปี 2558 มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์รภาครฐั
- หลกัสตูร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ปี 2560
- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Market รุน่ท่ี 7 ปี 2561
- หลกัสตูร วิทยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ท่ี 3 ปี 2562 สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
- หลกัสตูร TLCA CFO Professional Development Program ปี 2562 สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 323,267,663 หุน้ (รอ้ยละ 48.42)

กิจการอื่น

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
- ไมม่ี      -

ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ก.ย. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ยเูอซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ จ ากดั
ม.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โอดิน เมียนมาร ์จ ากดั
ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ยเูอซี แอ็ดวานซ ์โพลเิมอร ์แอนด ์เคมิคลัส ์จ ากดั
ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โซลา่ เอ็นเนอรจี์ รูฟ พาวเวอร ์จ ากดั
ธ.ค. 2557 – 24 ก.ย. 2562 กรรมการ บรษัิท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ากดั
ต.ค. 2556 – 16 ธ.ค. 2562  กรรมการ บรษัิท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย์ี่ จ  ากดั
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ยเูอซี ยทูิลติีส ์จ ากดั

จ านวนบรษัิทท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิาร : บรษัิทจดทะเบียน - แหง่ / ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 7 แหง่
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษัท
- กรรมการ บรษัิท ยเูอซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ จ ากดั
- กรรมการ บรษัิท โอดิน เมียนมาร ์จ ากดั
- กรรมการ บรษัิท ยเูอซี แอ็ดวานซ ์โพลเิมอร ์แอนด ์เคมิคลัส ์จ ากดั
- กรรมการ บรษัิท โซลา่ เอ็นเนอรจี์ รูฟ พาวเวอร ์จ ากดั
- กรรมการ บรษัิท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ากดั
- กรรมการ บรษัิท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั
- กรรมการ บรษัิท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั
- กรรมการ บรษัิท ยเูอซี ยทูิลติีส ์จ ากดั
- กรรมการ บรษัิท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั

การเข้าประชุม ปี 2562
คณะกรรมการบรษัิท  :     8/8 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100)
คณะกรรมการบรหิาร :         4/4 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100)   
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ :           1/1 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100)   

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยเูอซี โกลบอล

2555 – ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ
2553 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร
2553 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงินและบญัชี
2545 – ปัจจบุนั กรรมการ
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วาระที ่5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ

กิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
2558 – ปัจจบุนั     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จ ากดั (มหาชน)
2554 – ปัจจบุนั     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลคโทรนิคส ์จ ากดั  (มหาชน)
2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
2549 – 30 พ.ค. 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอารซ์ี คอนสตรคัชั่น จ ากดั (มหาชน)

ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

2552 – 11 ธ.ค. 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที เวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร : บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง / ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแย้งทางผลประโยชนข์องบริษัท
- ไมม่ี     -

การเข้าประชุม ปี 2562

คณะกรรมการบริษัท  :                                           8/8 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ :                                      5/5 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :                           4/4 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน :     2/2 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100)
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ :                           1/1 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100)

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่ง 11 ปี

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi
- ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร ์(เคมีวิศวกรรม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 35 ปี 2548
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 12 ปี 2554
- หลกัสตูร Compensation Survey รุน่ท่ี 1 ปี 2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ท่ี 2 ปี 2558
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 240 ปี 2560
- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ท่ี 9 ปี 2560

สัดส่วนการถอืหุน้ ณ 31 ธันวาคม 2562 - ไมม่ี       -

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยเูอซี โกลบอล

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
2553 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
2553 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง 31



วาระที ่5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ
ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนี ้ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการ
ทัง้ 3 ท่าน คือ 

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ
2. นางสาวนิลรตัน ์จารุมโนภาส
3. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์

ซึง่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน ได้
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ มีความรู ้
ความสามารถและประสบการณอ์นัจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการด าเนินธรุกิจของบรษัิทและผูถื้อหุน้ 

ส าหรบัรศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ แมว้่าจะมีการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกนั คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นว่า รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์เป็นผูมี้คณุสมบตัิ ประสบการณ ์และ ความเช่ียวชาญ ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อบรษัิทและ    
ผูถื้อหุน้ และยังคงมีความเป็นอิสระในการใหค้วามเห็นและมีคุณสมบตัิตามหลักเกณฑท่ี์ก าหนด จึงเห็นควรแต่งตั้ งเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

ให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนการลง
มติ 32



วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563

ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชมุ
ผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเปรยีบเทียบจากขอ้มลูอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และน าเสนอ                
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 มีดงันี ้

ประเภทค่าตอบแทน (หน่วย: บาท) 2563 2562
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อคน)
ประธานกรรมการ 33,000 33,000
กรรมการ 16,500 16,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ 16,500 16,500
กรรมการตรวจสอบ 11,000 11,000
กรรมการบรหิาร 5,000 5,000
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดอืนรวม (ต่อปี) ไม่เกิน 1.7 ล้าน ไมเ่กิน 1.7 ลา้น
(2) โบนสักรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร (ต่อปี) - ไม่เกิน 1.6 ล้าน
(3) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ :

➢ ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต และ ประกนัอบุตัิเหตุ
วงเงนิเบีย้ประกันรวมไม่เกิน 

315,000 บาทต่อปี

วงเงินเบีย้ประกนัรวมไมเ่กิน
315,000 บาทต่อปี

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,700,000 บาท 
(2) โบนสักรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารประจ าปี 2562 จ านวนไมเ่กิน 1,600,000 บาท และ
(3) อนมุตัิวงเงินเบีย้ประกนัของกรรมการไมเ่กิน 315,000 บาทตอ่ปี

ให้ถอืคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมการลง
มติ
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ประจ าปี 2563

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเห็นว่า ปัจจุบนับริษัทและบริษัทย่อยไดมี้การขยายธุรกิจและอยู่ระหว่าง
การศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทนุในประเทศกลุ่ม CLMV คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรคดัเลือกผูส้อบบญัชีแห่ง 
บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (“EY”) เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและของบรษัิทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชี 2563 ซึ่งบรษัิทดงักล่าวมีคณุสมบตัิ
และประสบการณค์รอบคลมุถึงการท าธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี  อีกทัง้บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มี
ส่วนไดส้่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว จึ งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่ง บรษัิท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและของบรษัิทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชี 2563 ตามรายช่ือดงันี ้

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5813 หรอื
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทส าหรบัปี 2562 นบัเป็นรอบบญัชีท่ี 1)

2. นางสาวศิราภรณ ์เอือ้อนันตกุ์ล ผูร้บัสอบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรอื
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิท)

3. นางชลรส สันตอิัศวราภรณ ์ผูร้บัสอบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4523
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิท)
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อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับปี 2563 เปรียบเทยีบกับปี 2562
รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 2563 2562
ค่าสอบบญัชีส าหรบังบการเงินประจ าปี
และรายไตรมาสบรษัิท

2,760,000 2,600,000

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน
การสอบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนไมเ่กิน 2,760,000 บาท

หมายเหตุ:  ไม่รวมค่าบรกิารอ่ืนๆ เช่น ค่าบรกิารตรวจสอบ BOI  ค่าแปลงบการเงินภาษาองักฤษ  ค่าพาหนะ  ค่าเอกสาร สิ่งพมิพ ์ ค่าติดต่อส่ือสาร และอ่ืนๆ

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ประจ าปี 2563

ให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนการลง
มติ
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท หรือเทยีบเทา่  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กู้  ภายในวงเงินไม่เกิน 
2,000 ลา้นบาท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
วตัถปุระสงค์ : 1) เพ่ือจดัหาเงินทนุส าหรบัใชใ้นช าระคืนเงินกู ้การลงทนุ และ/หรอื เป็นเงินทนุหมนุเวียนทั่วไป

2) เพ่ือสรา้งผลติภณัฑท์างการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลอืกใหก้บัผูล้งทนุของบรษัิท
ประเภทตราสารหนี ้ : หุน้กูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อหรอืไมร่ะบช่ืุอ ประเภทดอ้ยสทิธิหรอืไมด่อ้ยสทิธิ มีหรอืไมม่ีหลกัประกนั มีหรอืไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มลูค่าการเสนอขาย  : วงเงินรวมและมลูค่าคงคา้งไมเ่กิน 2,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชดุเดียวหรอืหลายชดุใน

คราวเดียวกนั หรอืหลายคราวก็ได้
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนก าหนด และ/หรอื หุน้กูค้รบก าหนด บรษัิทสามารถออกหุน้กูช้ดุใหมเ่พิ่มเติมได ้โดยมลูค่าเสนอขายหุน้กู้
ชดุใหมร่วมกบัมลูค่าหุน้กูค้งคา้งเดิมท่ียงัไมไ่ดร้บัการไถ่ถอนตอ้งไมเ่กินวงเงินรวม 2,000,000,000 บาท หรอืเทียบเท่า

อายตุราสารหนี ้ : ไมเ่กิน 10 ปี นบัจากวนัที่ออกหุน้กู ้
สกลุเงิน  : สกลุเงินบาท และ/หรอื สกลุเงินตราต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า
อตัราดอกเบีย้  : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายแต่ละครัง้
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การไถ่ถอน  : ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรอืไมมี่สทิธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด และ/หรอื บรษัิทอาจมีหรอืไมมี่สทิธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปก่อน
ก าหนดตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการออกหุน้กูใ้นแต่ละครัง้

การเสนอขาย  :         เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียว และ/หรอื หลายคราว และ/หรอื เป็นโครงการ และ/หรอื ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving Basis) โดยจะท าการเสนอ
ขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่ วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ  และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือ        
หลายคราวตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัย ์และ /หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
หรอืกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้

เง่ือนไขอ่ืนๆ :           การออกและเสนอขายหุน้กูจ้ะขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท หรือเทยีบเทา่  

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารไดร้บัมอบหมาย มีอ านาจในการก าหน ดหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ในส่วนท่ียงัไม่ไดก้ าหนด ตามความจ าเป็นและเห็นสมควรท่ีจะต้องก าหนดตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ช่ือหุน้กู ้ลกัษณะการขายหุน้กู ้จ  านวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้ การค า้ประกนั หลกัประกนัราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด สิทธิและหนา้ท่ีอ่ืนใดตามประเภทหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว อตัราดอกเบีย้ วิธีการ ช าระเงินตน้และดอกเบีย้ 
วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุน้กู้ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ รวมถึงการน าหุน้กู้ดังกล่า วไปจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดตราสารหนี ้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ศูนยซื์อ้ขายหลกัทรพัย ์หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองคก์รใดๆ ตลอดจนใ หมี้อ านาจ
ด าเนินการขออนญุาตด าเนินการเปิดเผยขอ้มลู และการด าเนินการอ่ืนใดกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ทัง้ปวงตามที่จ  าเป็นและสมควร
อนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท หรือเทยีบเทา่  

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีมลูค่าเสนอขาย
ไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท หรอืเทียบเทา่ โดยมีเง่ือนไขตามท่ีเสนอ
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ให้ถอืคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมการลง
มติ



วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี)

หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งอื่นนอกจากที่ก  าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ ผูถื้อหุน้นัน้จะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้มน่อ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืเทา่กบั 222.54 ลา้นหุน้
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