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“For Sustainable Future”

THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING 

ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที ่8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.



ข้อบงัคบับรษิัทเกีย่วกบัการประชมุผู้ถอืหุน้ 
และการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ
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ข้อบังคบับรษิทัเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้

ข้อ 
35.

ข้อ 
36.

ข้อ 
37.

ข้อ 
38.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ  

ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ 

หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

- คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน-

กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้
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การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้

ในการลงคะแนนเสียง ประธานหรือผู้ด าเนินการประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออก

เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพ่ือนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติ

ที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด

ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก ากับด้วย  

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว 

ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะน้ันเป็นคะแนนเสียงท่ีใช้นับเป็นมติท่ีประชุม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 

ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมด้วยตนเอง

วิธีปฏิบตัใินการประชมุ มีดังนี้
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่ก าหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วม

ประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจ าเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ

ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ส าหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 11 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุม

พิจารณา

หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นน้ันจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า    

1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

4

วิธีปฏิบตัใินการประชมุ มีดังนี้

6

7

8

9

การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ
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วาระที ่1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2563 เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563  ซึ่งได้มีการจัดท ารายงานการ

ประชุมและได้ส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์

ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2563 เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนการลง
มติ

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


1,443.84 

161.69 

934.78

278.75 

226.00 

1,623.59

157.93

891.38

233.49

224.04

1,643.14

1,020.92

10.94
150.50

228.39

76.55

1,625.47 

886.05 

11.89 
165.30 

315.90 

40.46 

LIABILITIES
1,506.84LIABILITIES

1,601.23

EQUITY
1,623.59

EQUITY 
1,443.84
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2562 2563

ASSETS (MB.)

3,045.07

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

• สินค้าคงเหลือ

• รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น

• รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

Ratio 2562 2563

ROA* % 6.69 10.34

ROE* % 12.31 18.52

D/E* (Time) 1.15 0.98

NET DEBT/EBITDA (Time) 4.43 3.23

31 ธ.ค. 2562

ASSETS : 3,045.07 MB.

• รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 533.55 MB.

• รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 2,511.52 MB

LIABILITIES : 1,601.23 MB.

• รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,160.93 MB.

• รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 440.30 MB.

EQUITY : 1,443.84 MB.

ASSETS : 3,130.44 MB.   

• รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 466.38 MB. 

• รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 2,664.03 MB 

LIABILITIES : 1,506.84 MB.     

• รวมหนี้สินหมนุเวียน 630.12 MB.

• รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 876.72 MB.

EQUITY : 1,623.59 MB.    

LIABILITIES & EQUITY (MB.)

3,045.073,130.43 3,130.43

*Remarks : Data form SET Smart 

2562 2563

• รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

• เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้

(รวมที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี)

• รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีนอืน่

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2563

งบแสดงฐานะทางการเงิน 2563

วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนนิงานในรอบปี 2563 



TRADING

184.86 MB.

ENERGY

27.83 MB.

CHEMICALS

60.41 MB.

OTHERS

4.07 MB.

SHARE OF PROFIT 

124.08 MB.

ENERGY
9.19 %

143.01 MB.

54.55 MB.

(2562 = 197.55  MB.)

PPP

40.47%

65.10 MB.

- 62.08 MB.

MT

28.88%

46.46 MB.

+ 12.13 MB.

OTHER

30.65%

49.32 MB.

- 16.65 MB.

REVENUE BREAKDOWN 2563

TRADING

54.72 %

851.64 MB.

1,476.58 MB.

(2562 = 2,328.23 MB.)

Energy & 
Petroleum
74.91%

638.78 MB.

- 1,495.20 MB.

Industrial

20.65%

176.10 MB.

+ 18.61 MB.

OTHERS

4.43%

37.80 MB.

+ 0.70 MB.

CHEMICALS
17.64 %

274.58 MB.

71.60 MB.

(2562 = 346.18  MB.)

OTHERS INCOME
1.55 %

24.05 MB.

7.56  MB.

(2562 = 31.62 MB.)

16.90 %

263.07 MB.

190.56  MB.  

(2562 =  72.51 MB.)

SHARE OF PROFIT FROM INVESTMENTS IN 
ASSOCIATES

*Adj = - 1.04 MB.

*Adj = - 17.88 MB.

TOTAL REVENUE

851.64

143.01

274.58

24.05

263.07

TRADING

- 63.42%

ENERGY

- 27.61%

CHEMICALS

- 20.68%

OTHERS INCOME

- 23.92%

SHARE OF PROFIT

+ 262.82%

2563

2,328.23

197.55

346.18

31.62
72.51

2562Q4/2563

401.24 MB.

2,976.08 MB.

1,556.35 MB.

7

วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนนิงานในรอบปี 2563 
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S&A EXPENSES

207.81 MB.

- 45.83 MB / - 18.07 % 

FINANCE COST

56.82 MB.

- 4.79 MB. / - 7.78 %

DEPRE. & AMOR.

122.89 MB.

+ 6.85 MB. / + 5.91 %

PROFIT

259.04 MB.

+ 105.47 MB. / + 68.68 %

EBITDA

442.17 MB.

+ 89.51 MB. / + 25.38 %

COMPREHENSIVE

271.17 MB.

+ 107.29 MB. / + 65.47 %

253.64

207.81

2019 20202562             2563

61.61 56.82

2019 20202562              2563

116.03 122.89

2019 20202562             2563

153.57

259.04

2019 20202562               2563

163.88

271.17

2019 20202562              2563

352.66

442.17

2019 20202562             2563

Key Financial Position

(MB.) 2562 2563 YoY YoY%

EBITDA 352.66 442.17 89.51 25.38% 

Trading 187.02 91.96 (95.07) (50.83%)

Energy * 94.48 271.80 177.32 187.68% 

Chemicals 71.16 78.41 7.25 10.19% 

* รวมส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

153.09

223.50

296.92

442.17

3M/2020 6M/2020 9M/2020 2020

EBITDA

3M/2563                    6M/2563                   9M/2563      2563
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วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนนิงานในรอบปี 2563 
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กระแสเงินสด ณ 31 ธ.ค. 2563
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2563

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 175.02 262.46

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ - หลังปรับปรุง 317.14 179.15

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานไดม้า (ใช้ไป) 911.46 173.57

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนไดม้า (ใช้ไป) (12.72) 109.57

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินไดม้า (ใช้ไป) (937.71) (251.64)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) (38.97) 31.51

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) (0.60) 4.49

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนส าหรับเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด (0.0001) 0.09

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) (39.56) 36.09

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 80.03 40.46

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 40.46 76.55

• กระแสเงนิสดทีไ่ดม้าจากกจิกรรมการด าเนนิงาน สุทธิ 179.15 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากก าไรก่อนภาษีเงิน

ได้ 262.46 ล้านบาท ได้รับช าระจากลูกหนี้การคา้ ลูกหนี้อื่น 79.04 ล้านบาท การจ่ายช าระเจา้หนี้การคา้

เจ้าหนี้อื่น 30.97 ล้านบาท และจ่ายดอกเบ้ียและภาษี 65.13 ล้านบาท

• กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมลงทนุ สุทธิ 109.57 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการไดรั้บเงินปันผลจากบริษัท

ร่วม BBF จ านวน 143.56 ล้านบาท และจากการซื้อสินทรัพยถ์าวรและค่าสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาสัมปทาน

รวมทั้งส้ิน 34.86 ล้านบาท

• งบกระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ จ านวน 251.64 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการช าระคนืหุ้นกู้ (สุทธิ) 

100 ล้านบาท จ่ายช าระคนืเงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน (สุทธิ) 69.76 ล้านบาท และการจ่ายปันผล 130.18    

ล้านบาท

วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนนิงานในรอบปี 2563 



10

TRADING

UAC Global PLC.

ENERGY

UAC Energy Co.,Ltd.
100%

UAC Top Energy Co.,Ltd.
100%

CHEMICALS

UAC Advance Polymer
& Chemicals Co.,Ltd.

100%

PPWE Co.,Ltd.
50%

Solar Energy Roof Power Co.,Ltd.
100%

Solar : VBD

• Energy

• Industrial

• International

Bangchak Biofuel  Co.,Ltd.
30%

Bio Diesel

Solar : SHT / Flare Gas : STN , PDT

Latex Emulsion & Polymers 

Flare Gas : PPP / Biogas : MT

50.01% UAC & TPT Energy Co.,Ltd.

Biogas : PPM1 , PPM2

EPC

Enerray UAC (Thailand) 
Co.,Ltd.

25%

EPC

The Company

Subsidiary Companies

Associated Companies

UTILITIES

UAC Utilities Co.,Ltd.

Utilities

70%

ODIN Power Co.,Ltd.

MSW

10%

UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED

MSW

Vientiane Waste Management Co.,Ltd.50.01%

UAC Global PLC.

วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนนิงานในรอบปี 2563 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนนิงานในรอบปี 2563 
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PROJECT IN PROGRESS 

เตรียมเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟา้
ชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก

Capacity 

3 MW.

PPM PROJECT

VWM PROJECT

Commissioning 
ภายในเดือนมีนาคม 2564

PHASE I : SORTING PHASE
PROGRESS UPDATE as of Feb. 2021

Capacity 

Electricity Plastic Recycled Chemical Fertilizer 

13,200
tons/year

6
MW.

30,000
tons/year

(Electricity)

วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนนิงานในรอบปี 2563 



บริษัทร่วมลงนามความรว่มมอืทางวิชาการกบั
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง         

ทางการศึกษาด้านพลังงาน

บริษัทร่วมลงนามเป็นทีป่รกึษาให้กับ บมจ. ซันสวีท     
ในโครงการก่อสร้างระบบไบโอแกส๊จากวัตถุดิบเหลือทิง้

จากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หลักทรัพย์ UAC ย้ายการ
ซื้อขายจากตลาดหลักทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวด

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน “THSI” ประจ าปี 2563 
เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการด าเนินธุรกจิ

ด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม 
และหลักบรรษัทภบิาล หรือ ESG 13

ขายหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มเพ่ือปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ

- ขายหุ้น UAC Utilities ร้อยละ 30 

- ขายหุ้น Sebigas UAC ร้อยละ 49

บริษัทผ่านมาตรฐาน FTSE...Global...Index..เข้า
ค านวณดัชนี FTSE Micro Cap ส าหรับครึ่งหลัง
ของปี 2563

หุ้น UAC ได้รับคัดเลือกให้เข้าค านวณใน sSET
รอบครึ่งปีแรกของปี 2564 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงสภาพคล่องในการซือ้ขายและการกระจายหุ้น
ไปยังนักลงทุนทัว่ไปในระดับที่เพียงพอ 

วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนนิงานในรอบปี 2563 
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รางวัลอายุการท างาน

ตรวจสุขภาพประจ าปี

กิจกรรมออกก าลังกาย

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

maiA Virtual Run 2020

COVID-19 & ไฟปา่

วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนนิงานในรอบปี 2563 

ด้านการดแูลพนกังาน  SUSTAINABILITY CONTRIBUTION
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วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนนิงานในรอบปี 2563 

SD Day Team Building

UAC Branding COSO ERP 2017

ด้านความปลอดภยั
ด้านการบริหารคุณภาพทัว่ทัง้องค์กร

ด้านการสง่เสรมิสิง่แวดล้อม
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วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนนิงานในรอบปี 2563 

เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญซึ่งเกิดข้ึนในรอบปี 2563 รายละเอียดปรากฏในรายงาน

ประจ าปี ตามท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 นอกจากน้ียังได้เผยแพร่รายงาน

ประจ าปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน

ของบริษัท ประจ าปี 2563

การลง
มติ
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ว่าถูกต้อง รวมท้ัง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้

ดังน้ี

งบการเงินรวม 2563 2562

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 3,130.44 3,045.07

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,506.84 1,601.23

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,623.59 1,443.84

รายได้รวม (ล้านบาท)* 1,269.23 2,871.96

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 259.04 153.57

จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว (หุ้น) 667,606,199 667,605,301

ก าไรต่อหุ้น (บาท)** 0.406 0.245

วาระที ่3 พิจารณาอนมุตังิบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

* รายได้จากการขายและบริการ 

**  ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัถ่ัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัตามงบการเงินส าหรับปี 2563
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วาระที ่3 พิจารณาอนมุตังิบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี         

31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจาก     

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็น 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2563

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนการลง
มติ
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล

• บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และส ารองทุกประเภทตาม

กฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

• ไม่จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมายเท่ากับ 40,000,254.21 บาท หรือ

เท่ากับร้อยละ 10.89 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับ 

ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิ    

ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงิน 

40,056,371.94 บาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือคิดเป็นเงิน 93,464,867.86 บาท

ก าหนดการจา่ยเงนิปันผล วันที่

วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 16 มีนาคม 2564

วันที่จ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) 7 พฤษภาคม 2564

วาระที ่4 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงนิปันผล
ส าหรบัผลการด าเนนิงานปี 2563
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วาระที ่4 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงนิปันผล
ส าหรบัผลการด าเนนิงานปี 2563

รายละเอยีด 2563 2562

รายได้รวม* (งบการเงินรวม) 1,556,351,028 2,976,082,640

รายได้รวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 1,143,434,956 2,536,799,414

ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 156,050,678 101,876,326

ก าไรสุทธิหลังหักภาษีและส ารองตามกฎหมาย 156,050,678 101,876,326

ก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร 274,707,027 250,286,015

จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 667,606,199 667,605,301

รวมเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.20 0.135

เงินปันผลระหว่างกาล (จ่าย 9 ธันวาคม 2563) (จ่าย 30 เมษายน 2563)

- จากก าไรสุทธิ 0.06 0.135

เงินปันผล (จ่าย 7 พฤษภาคม 2564) -

- จากก าไรสุทธิประจ าปี 0.14 -

เงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น 133,521,239.80 90,126,715.64

อัตราการจ่ายงินปันผลต่อก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ) 85.56 88.74

* รายได้จากการขายและบริการ + รายได้อืน่ + ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
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วาระที ่4 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงนิปันผล
ส าหรบัผลการด าเนนิงานปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

หุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจ านวน 133,521,239.80 บาท ดังน้ี

• เงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายไปแล้วเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 

40,056,371.94 บาท 

• เงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือคิดเป็นเงิน 93,464,867.86 บาท โดยมีก าหนดเวลาและเง่ือนไข

ตามท่ีเสนอ

ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนการลง
มติ
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วาระที ่5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่ตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท ก าหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวน

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงทีส่ดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซ่ึงในปีนี้ 

กรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล ต าแหนง่

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ

2. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการ

3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการอิสระ

โดยประวัติของกรรมการ 3 ท่าน ท่ีได้รับการเสนอช่ือ เป็นดังน้ี
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รศ.ดร.ไพบลูย์  เสรีวิวัฒนา ประเภทกรรมการทีเ่สนอให้ได้รบัการแต่งต้ัง ประธานกรรมการ (ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 10 ปี)

อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย

คุณวฒุทิางการศกึษา/ประวตักิารอบรม

• ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12 ปี 2544

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33 ปี 2557

สัดส่วนการถอืหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2563

1,620,505 หุ้น                                                        

(ร้อยละ 0.24 นับรวมการถอืหุ้นของบคุคลที่เกี่ยวข้อง)

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซ ีโกลบอล

ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

กิจการอืน่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน

• 2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์

ประธานกรรมการ บมจ. สหการประมูล

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

• พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน

• ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน

• 2527 – ปัจจุบัน

• พ.ค. 2556 – ม.ค. 2562

ประธานกรรมการ บมจ. บรรจุภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม 

ประธานกรรมการ บมจ. ชิค รีพับบลิค

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประธานกรรมการ บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจภุัณฑ์ 

จ านวนบรษิทัทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิาร : บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง 

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิทั : ไม่มี   

การเข้าประชุม ปี 2563 คณะกรรมการบรษัิท  :   9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100 )
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อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟา้ระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 147 ปี 2554

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 8 ปี 2554

• หลักสูตรผู้ประกอบการแหง่อนาคต (FEF) รุ่นท่ี 1 ปี 2556 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ   
เชิงสร้างสรรค์ (CEDI)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 7 (วพน.7) ปี 2558 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน

• หลักสูตร Leadership Development Program ปี 2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี 5 ปี 2558 มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ

• หลักสูตร วิทยาการการจัดการส าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นท่ี 2 สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์

• หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO) ปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียน    
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai A)

สัดส่วนการถอืหุน้ ณ 31 ธันวาคม 2563 4,545,642 หุ้น (ร้อยละ 0.68)

กิจการอืน่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  - ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน

• พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน

• ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน  

• ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน

• ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน

• ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน

• ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน

• ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน

• พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน

• ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน

• มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

• ธ.ค. 2557 – 24 ก.ย. 2562

• ต.ค. 2556 – 16 ธ.ค. 2562

กรรมการ Vientiane Waste Management Company Limited

กรรมการ บจก. โอดิน เมียนมาร์

กรรมการ บจก. โอดิน เพาเวอร์ 

กรรมการ บจก. ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ย่ี

กรรมการ บจก. พีพีดับบลิวอี 

กรรมการ บจก. ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์

กรรมการ บจก. โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์

กรรมการ บจก. ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี

กรรมการ บจก. ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี

กรรมการ บจก. บางจากไบโอฟูเอล 

กรรมการ บจก. ยูเอซี ยูทิลิตีส์

กรรมการ บจก. ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์

กรรมการ บจก. เซบิก๊าซ ยูเอซี 

จ านวนบรษิัททีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิาร : บริษัทจดทะเบียน - แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 11 แห่ง

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิทั : 11 บริษัท (ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)  

การเขา้ประชมุ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท  :   9/9 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100 )

คณะกรรมการบริหาร :   6/6 คร้ัง   (คิดเป็นร้อยละ 100)   

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง :    5/5 คร้ัง   (คิดเป็นร้อยละ 100) 

นายชัชพล ประสพโชค ประเภทกรรมการทีเ่สนอให้ได้รับการแต่งต้ัง กรรมการ (ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 12 ปี)

• 1 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน

• มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

• 2553 – ปัจจุบัน

• 2553 – ปัจจุบัน

• 12 มิ.ย. 2557 – 31 ธ.ค. 2562

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจั้ดการ

กรรมการบริหารความเส่ียง

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซ ีโกลบอล
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อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย

คุณวฒุทิางการศกึษา/ประวตักิารอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นท่ี 11 ปี 2554 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 168 ปี 2556 

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี -

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซ ีโกลบอล

2555 – ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการก ากับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กิจการอืน่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  - ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

• 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ บจก. จัดหางาน ไวเซ็น คอนซัลแตนท์

จ านวนบรษิทัทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิาร : บริษัทจดทะเบียน - แห่ง 

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิทั : ไม่มี   

การเข้าประชุม ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท  : 9/9 คร้ัง (คิดเป็น 100%)

คณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6 คร้ัง (คิดเป็น 100%)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2/2 คร้ัง (คิดเป็น 100%)

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ : 1/1 คร้ัง (คิดเป็น 100%)

นางสาวจรีะพันธ ์จินดา ประเภทกรรมการทีเ่สนอให้ได้รับการแต่งต้ัง กรรมการอสิระ (ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 12 ปี)
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วาระที ่5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่ตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระน้ี ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งกรรมการท้ัง 3 ท่าน คือ 

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

2. นายชัชพล ประสพโชค

3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา

ซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง ซึ่งบุคคลท่ีได้รับการเสนอ

ช่ือท้ัง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

อีกท้ังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

ส าหรับ นางสาวจีระพันธ์ จินดา แม้ว่าจะมีการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกัน คณะกรรมการได้

พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจีระพันธ์ จินดา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ ความเช่ียวชาญ ท่ีเหมาะสมและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และยังคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงเห็น

ควรแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง 

ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
การลง
มติ
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วาระที ่6 พิจารณาอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติ

ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการของบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 

2564 มีดังน้ี

ประเภทค่าตอบแทน (หน่วย: บาท) 2564 2563

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อคน)

ประธานกรรมการ 50,000 33,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 45,000 33,000

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 40,000 27,500

กรรมการบริหาร 5,000 5,000

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม (ต่อปี) ไม่เกนิ 2.07 ล้าน ไม่เกิน 1.7 ล้าน

(2) โบนัสกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ปี 2563 (ต่อปี) เสนออนุมัติปี 2565 ไม่เกนิ 1.8 ล้าน

(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ :

• ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ

วงเงนิเบีย้ประกนัรวมไมเ่กนิ 

315,000 บาทตอ่ปี

วงเงินเบ้ียประกันรวมไม่เกิน 

315,000 บาทต่อปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
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วาระที ่6 พิจารณาอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังน้ี

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ินไม่เกิน 2,070,000 บาท 

2. โบนัสกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารประจ าปี 2563 จ านวนไม่เกิน 1,800,000 บาท และ

3. อนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซึง่มาประชุม
การลง
มติ
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วาระที ่7 พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีประจ าปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการขยายธุรกิจและอยู่

ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควร

คัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปี

บัญชี 2564 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ครอบคลุมถึงการท าธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกท้ัง

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

ของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 ตามรายช่ือดังน้ี

1. นายฉัตรชัย เกษมศรธีนาวฒัน ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 หรือ

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2563 นับเป็นรอบบัญชีท่ี 2)

2. นางสาวศิราภรณ ์เอื้ออนันตก์ลุ ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
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วาระที ่7 พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีประจ าปี 2564

อัตราคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีส าหรบัปี 2564 เปรยีบเทยีบกบัปี 2563

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 2564 2563

ค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี

และรายไตรมาสบริษัท

2,760,000 2,760,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนไม่เกิน 2,760,000 บาท

หมายเหตุ:  ไม่รวมค่าบรกิารอืน่ๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร ส่ิงพิมพ์ ค่าติดต่อส่ือสาร และอื่นๆ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

นอกจากน้ี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจ าปี 2564

ของบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่รวมจ านวน 7 บริษัทด้วย

การลง
มติ
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ี

เหลือจากรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จ านวน 66,760,102 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 367,183,150.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 333,803,099.50 บาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ จ านวน 667,606,199 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังน้ี

ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน 333,803,099.50 บาท (สามร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสามพันเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น    667,606,199 หุ้น (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนหกพันหน่ึงร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)              

มูลค่าหุ้นละ             0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ        667,606,199 หุ้น (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนหกพันหน่ึงร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)  

หุ้นบุริมสิทธิ                 - หุ้น

วาระที ่8 พิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิัท และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ข้อ 4 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุน

จดทะเบียนเดิม จ านวน 367,183,150.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 333,803,099.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น

สามัญจ านวน 667,606,199 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที ่8 พิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิัท และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ข้อ 4
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซึง่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลง
มติ
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล

• คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท ท้ังในด้านการลงทุนด้านพลังงานทดแทนหรือ

พลังงานทางเลือก รวมถึงการเข้าซื้อกิจการในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องการเงินทุนเพ่ิม ประกอบ

กับการลงทุนดังกล่าวอาจจะต้องมีการตัดสินใจโดยทันทีหรือเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและเพ่ือ

เตรียมการและด าเนินการได้โดยเร็วและทันการณ์  โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 66,760,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท

• มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอ

ขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วัน และ

เวลา ท่ีเสนอขายและรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ท้ังน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและไม่มีข้อโต้แย้งกับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไปแต่อย่างใด

วาระที ่9 พิจารณาอนมุตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบยีนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ข้อ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบยีน
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจ

ท่ัวไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 66,760,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  และการ

แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

วาระที ่9 พิจารณาอนมุตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบยีนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ข้อ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบยีน

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลง
มติ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

• การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนทะเบียนเป็นดังน้ี

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน  367,183,099.50 บาท  (สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)           

แบ่งออกเป็น       734,366,199 หุ้น  (เจ็ดร้อยสามสิบส่ีล้านสามแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)              

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท  (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ          734,366,199 หุ้น  (เจ็ดร้อยสามสิบส่ีล้านสามแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)              

หุ้นบุริมสิทธิ         - หุ้น
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน  

66,760,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี

วาระที ่10 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จ านวน 66,760,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว ้0.50 บาท

จัดสรรใหแ้ก่ ประเภทหุ้น ร้อยละตอ่ทุนช าระแลว้ จ านวนหุน้

บุคคลในวงจ ากัด (PP) สามัญ ไม่เกินร้อยละ 10 66,760,000

ท้ังน้ี มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมท้ังมีอ านาจในการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และมีอ านาจ

ด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนน้ี
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 

66,760,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เพ่ือรองรับการ

เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate)

วาระที ่10 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จ านวน 66,760,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว ้0.50 บาท

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนการลง
มติ



37

หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นน้ันจะต้องมีหุ้น       

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

วาระที ่11 พิจารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถ้าม)ี
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