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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดี

รังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมี รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการ
อิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) เป็น
ประธานท่ีประชุม  

 
นางสาวฉัตราภรณ์ ศรีชาเยศ ได้กล่าวต้อนรับและแนะน ากรรมการบริษทั ตวัแทนผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษา

กฎหมาย ต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
   
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  (ครบ 7 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนคณะกรรมการบริษทั 

1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา  ประธานกรรมการบริษทั  
     (ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ   กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายชชัพล ประสพโชค  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ  
4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและบญัชี  
  5.    รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ 

ก ากบัดูแลกิจการ 
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
     (ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

 
ตัวแทนผู้สอบบัญชี 

1. นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ บจก. ส านกังาน อีวาย 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายสมยศ สุธีรพรชยั  บจก. วายแูอนดพ์าร์ทเนอร์ส 
 

จากนั้น นางสาวฉัตราภรณ์ ศรีชาเยศ   ได้เชิญท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงระเบียบและขอ้ก าหนดการประชุมท่ีปรึกษา
กฎหมายช้ีแจงรายละเอียดดงัน้ี 
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บริษทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดท์ี  ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดีรงัสิต 19  ถนนวภิาวดีรงัสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  Website : www.uac.co.th 
 

 

1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายจะก าหนดไว ้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดออก
เสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าท่ีเก็บบตัรคะแนนเพื่อนบั
คะแนนเสียงท่ีใชเ้ป็นมติท่ีประชุม และจะถือว่าผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดย้กมือ หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบตัรเสีย ให้
ถือวา่เป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัรลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะก ากบัดว้ย   

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนและผูถื้อหุ้นนั้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระใน
หนังสือมอบฉันทะแลว้ ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงท่ีใช้นับเป็นมติท่ี
ประชุม 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกคะแนนเสียงไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร การออก
เสียงลงคะแนนจะใชว้ิธีเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมสายเกินกวา่เวลาท่ีก าหนด   ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถ
ลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมได ้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านั้น 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้ได ้โดยฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

8. ส าหรับมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระของการประชุมคร้ังน้ี ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในวาระท่ี 2 เป็นเร่ืองรายงานให้ท่ีประชุมทราบไม่ตอ้งลงมติ  วาระท่ี 6 ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม วาระท่ี 8 ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และ 
ส่วนวาระท่ี 9 แลว้แต่กรณีวา่ผูถื้อหุน้จะเสนอเร่ืองใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

9. หากมีผูถื้อหุ้นจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นนั้นจะตอ้งมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 222.54 ลา้นหุน้ 

 
หลงัจากนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  เม่ือจบการ
ประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านน าส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กบัเจา้หน้าท่ีของ
บริษทัเพื่อจดัเก็บไวเ้ป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป  จากนั้นไดเ้รียนเชิญประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการ
ประชุม  
 
ประธานไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563  โดยไดม้อบหมายใหน้าย
สมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูด้  าเนินการประชุมต่อไป 
 

http://www.uac.co.th/
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บริษทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดท์ี  ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดีรงัสิต 19  ถนนวภิาวดีรงัสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  Website : www.uac.co.th 
 

 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดม้อบหมายให้บริษทั Quid Lab จ ากดั 
เป็นผู ้ด าเนินการนับคะแนน โดยขออาสาสมัครในการนับคะแนนเสียง ซ่ึงไม่มีผู ้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะรับเป็น
อาสาสมคัร จึงมอบหมายให้ นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย เขา้ร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม
คร้ังน้ี 
 
ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 18 ราย จ านวนหุ้นรวม 410,418,843 หุ้น และผูรั้บมอบ
ฉันทะซ่ึงได้รับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นจ านวน 31 ราย จ านวนหุ้นรวม 93,613,612 หุ้น รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเป็น
จ านวน 49 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 504,032,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4986 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
667,605,301 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีก าหนดองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อ
หุน้ประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไม่น้อยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้ง
มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 
จากนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงเพิ่มเติมใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการประชุมคร้ังน้ี จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ี  
1-9 ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม ขอใหผู้ ้ถือหุ้นถามเฉพาะ
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระนั้นๆ ส าหรับประเด็นอ่ืนๆให้ผูถื้อหุ้นถามใน “วาระอ่ืนๆ” ในช่วงทา้ยของการประชุม ทั้งน้ี เพื่อไม่ให้
เสียเวลาแก่ผูถื้อหุ้นท่านอ่ืน  และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดในเร่ืองใด ผูท้  าหน้าท่ีประธานอาจมอบหมายให้
กรรมการหรือเจา้หน้าท่ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ เป็นผูต้อบค าถามแทน และขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงค์จะ
ซกัถามจดค าถามลงในกระดาษท่ีจดัเตรียมใหแ้ละยื่นให้เจา้หนา้ท่ีผูถื้อไมโครโฟน เพื่ออ่านค าถามของผูถื้อหุ้น โดยขอใหแ้จง้
ช่ือและนามสกุล เพื่อใชใ้นการจดบนัทึกการประชุมในคร้ังน้ีดว้ย 
 
จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายจึงเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นตามหนงัสือเชิญประชุม 
เป็นล าดบั   
 
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 9 เมษายน 2562 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2562  ซ่ึงไดมี้
การจดัท ารายงานการประชุมและไดส่้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุม
ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.uac.co.th) แล้ว ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบนัทึก
รายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งและสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการประชุมดงักล่าว  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจ าปี 2562  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2562 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

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


P a g e  | 4 

 

 

บริษทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดท์ี  ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดีรงัสิต 19  ถนนวภิาวดีรงัสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  Website : www.uac.co.th 
 

 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ    
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
 
ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูร้ายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 2562 

 
นายชชัพล ประสพโชค ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2562 โดยสามารถสรุปเน้ือหาส าคญัไดด้งัน้ี 
 
งบการเงินรวม  (หน่วย : ลา้นบาท) 2562 2561 
รายไดร้วม 2,976.08 2,667.99 
ก าไรขั้นตน้ 386.14 349.85 
ก าไรเบด็เสร็จรวม  153.57 136.51 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 253.64 223.16 
ตน้ทุนทางการเงิน 61.61 83.03 
EBITDA 352.66 361.11 

โดยการเปล่ียนแปลงหลกัท่ีเกิดขึ้นในปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
1. รายไดจ้ากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 319.06 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดข้องธุรกิจTradingท่ีเพิ่มขึ้น 346 ลา้นบาท  
2. ก าไรขั้นต้น ของปี 2562 เท่ากับ 386.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.37 เม่ือเทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อน แต่อตัราผลก าไรขั้นตน้ลดลง เน่ืองจากภาวะการณ์แข่งขนัในธุรกิจท่ีสูงขึ้น 
3. รายไดอ่ื้น ลดลง 10.97 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 9.53 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้

ดอกเบ้ียรับ (จากการแยกองคป์ระกอบการจดัหาเงินออกจากรายไดจ้ากการขายสินคา้) ลดลง 22.47 ลา้นบาท  
4. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เพิ่มขึ้น 13.38 ลา้นบาท เป็นผลมาจากรัฐบาลมีการส่งเสริมการใชไ้บโอดีเซล

เป็นพลงังานทดแทนอยา่งต่อเน่ือง โดยไดมี้การประกาศใชน้ ้ามนัดีเซล B10 และ B20 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 504,027,405 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (45 ราย) 504,027,405 100.00 

http://www.uac.co.th/
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5. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 30.47 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.65 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  
เกิดจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าในสินทรัพยถ์าวรและเงินลงทุนในบริษทัย่อย รวมถึงการส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 21.80 
ลา้นบาท  และค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึ้น ของบริษทั เวียงจนัทร์บริหารจดัการขี้ เหยื้อ จ ากดั ซ่ึงจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 
3 มิถุนายน 2562 ท่ีเมืองเวียงจนัทร์ สปป.ลาว จ านวน 10.23 ลา้นบาท 

6. ค่าใชจ่้ายทางการเงิน ลดลง 21.42 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 25.80 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากภาระหน้ีสิน
และค่าธรรมเนียมธนาคารท่ีลดลง 

7. ก าไรเบด็เสร็จรวม เพิ่มขึ้น 17.06 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
 
รายไดร้วมปี 2562 โดยจ าแนกเป็นกลุ่มธุรกิจ สรุปไดด้งัน้ี 

กลุ่มธุรกิจ   
(หน่วย : ลา้นบาท) 

2562 สัดส่วน เพิม่ขึน้(ลดลง) เปลี่ยนแปลง 

Trading 2,328.23 78.23% เพิ่มขึ้น 345.53 
Energy 197.55 6.64% ลดลง (29.85) 
Chemicals 346.18 11.63% เพิ่มขึ้น 3.38 
Others Income 31.62 1.06% ลดลง (24.35) 
Share of Profit from Investments in Associates 72.51 2.44% เพิ่มขึ้น 13.38 

 
ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัในปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 มีดงัน้ี 

อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2561 

ROA 4.63% 3.88% 

ROE 12.31% 10.97% 

D/E (เท่า) 1.15 2.15 

EPS (บาท) 0.245 0.209 

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% 

 

 

 

 

 

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


P a g e  | 6 

 

 

บริษทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดท์ี  ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดีรงัสิต 19  ถนนวภิาวดีรงัสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  Website : www.uac.co.th 
 

 

 
งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 911.46 (400.75) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (12.72) (49.38) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (937.71) 509.80 
เงินสดสุทธิ (39.56) 59.67 
เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 80.03 20.40 
เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 40.46 80.03 

 
ในปี 2562 มีเหตุการณ์ท่ีส าคญัของบริษทั โดยสามารถสรุปเน้ือหาส าคญัไดด้งัน้ี 
1. บริษทัไดป้รับปรุงโครงสร้างธุรกิจ โดยมีโครงสร้างดงัน้ี 

 
2. โครงสร้างบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีดงัน้ี 
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3. AGM 2562 วนัท่ี 9 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันส าหรับผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไป
แลว้เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร คงเหลือเงินปันผล
ท่ีจะจ่ายเพิ่มในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท โดยบริษทัจะจดัสรรจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรและก าไรสุทธิ ซ่ึงไดจ่้ายเงิน
ปันผลส่วนท่ีเหลือเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2562 

4. เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 บจก.ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ (บริษทัย่อย) ร่วมลงนามสัญญาสัมปทานท่ีดินและบ่อขยะโครงการการ
จดัการขยะ เพื่อผลิตพลงังานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ ณ นครหลวงเวียงจนัทน์ สปป .ลาว 
มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
- ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ ก าลงัการผลิตประมาณ 6 เมกะวตัต ์ 
- พลาสติกรีไซเคิลขายใหก้บับริษทัเอกชน ปริมาณการรับซ้ือประมาณ 13,200 ตนัต่อปี  
- ปุ๋ ยอินทรียเ์คมีขายใหก้บัหน่วยงานภาคเกษตรกรรมของ สปป.ลาว ปริมาณการรับซ้ือประมาณ 30,000 ตนัต่อปี 

5. ในปี 2562 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาและเติบโตอยา่งย ัง่ยืนภายในองคก์รและชุมชน โดยบริษทัได้
จดัให้มีกิจกรรมทั้งในดา้นการดูแลพนักงาน อาทิ รางวลัอายุการท างาน กิจกรรมการออกก าลงักาย การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงการพฒันาส่งเสริมชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีใกลเ้คียงส านกังานโดยให้
ความร่วมมือเขา้ร่วมจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม จดัให้มีการซ้อมดบัเพลิงเพื่อเตรียม
ความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ดา้นการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร อาทิ ISO กิจกรรม Small group Activities กิจกรรม 
Kaizen กิจกรรม 5 ส.  และกิจกรรม Team Building เพื่อมุ่งเนน้การเป็น Operation Excellence    

6. บริษทัเขา้ร่วมกิจกรรมต่อตา้นการคอร์รัปชนั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมองค์กร (Core Value) ของบริษทัในดา้น 
Ethics ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์โดยเป็นเจตนารมณ์ท่ีบริษทัตอ้งการเขา้ร่วมต่อตา้นการคอร์รัปชนั
ของประเทศ และตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัและบริษทัในเครือไดร่้วมสนบัสนุนการต่อสู้กบัโรคระบาด COVID-19 
โดยใหค้วามช่วยเหลือแก่หน่วยงานในชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม) กระทรวงสาธารณะสุข และ
โรงพยาบาลต่างๆในพื้นท่ีบริเวณส านักงานต่างจงัหวดั นอกจากน้ีบริษทัยงัสนับสนุนการดบัไฟป่าในเขตพื้นท่ีจังหวดั
เชียงใหม่ 
 

บริษทัได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2562  รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2562 ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563  นอกจากน้ียงัได้
เผยแพร่รายงานประจ าปีทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.uac.co.th) ดว้ย  จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมได้
สอบถามและให้ขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถามและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานดงักล่าว 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้
บริษทัตอ้งจดัท างบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผา่นการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบแลว้ จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติั ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

รายการ 2562 2561 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 3,045.07 4,032.66 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 1,601.23 2,728.63 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 1,443.84 1,304.03 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 2,874.96 2,552.89 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 153.57 136.51 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้) 667,605,301 667,605,301 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.245 0.209 

  
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและการตรวจสอบและรับรองจากนายฉัตรชัย 
เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5813 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั (“EY”) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัส าหรับปี 2562 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  
ปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถามและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติังบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 45 ราย 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 504,030,105 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (46ราย)*  504,030,105 100.00 
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีเงินไดแ้ละส ารองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมี
มติเห็นชอบไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัไดต้ั้งทุนส ารองตามกฎหมายเท่ากบั 40,000,254.21 
บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 10.89 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดกบัผูถื้อหุ้นเน่ืองจาก
การเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 วนัท่ี 7 เมษายน 2563 มีมติอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.135 บาท เป็นเงินจ านวน 90,126,715.64 
บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 88.74 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้และส ารองตามกฎหมายตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากส่วนของก าไรสุทธิ โดยมีก าหนดการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงัน้ี 

ก าหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล วันที่ 
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 17 มีนาคม 2563 
วนัท่ีจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) 30 เมษายน 2563 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะไม่มีการเสนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้อีกต่อไป  
 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

รายละเอียด 2562 2561  
รายไดร้วม (งบการเงินรวม) 2,976,082,640 2,668,037,028 
รายไดร้วม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 2,536,799,414 2,263,187,175 
ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 101,876,326 123,473,495 
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 101,876,326 119,765,997 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 250,286,015 188,466,007 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 667,605,301 667,605,301 
รวมเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้)  0.135 0.16 
เงินปันผลระหว่างกาล (จ่าย 30 เมษายน 2563) (จ่าย 9 ตุลาคม 2561) 
  - จากก าไรสะสม - 0.10 
  - จากก าไรสุทธิ 0.135 - 
เงินปันผล - (จ่าย 26 เมษายน 2562) 
  - จากก าไรสุทธิประจ าปี - 0.06 
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 90,126,715.64 106,816,848 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 88.74% 89.19% 
 
ปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
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นายฮั้งใช ้อคัควสักุล ผูรั้บมอบฉันทะ ไดส้อบถามถึงการประกาศวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (XD) วนัท่ี 17 
มีนาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล วนัท่ี 30 เมษายน 2563 ว่าขณะน้ีบริษทัไดด้ าเนินการจ่ายเงินปันผลแลว้หรือยงั หากยงัจะมี
การแกไ้ขปัญหาอยา่งไร หากหลงั XD แลว้หุน้มีลดค่าตามท่ีไดปั้นผล และหากผูถื้อหุ้นไม่อนุมติัการจ่ายปันผลคร้ังน้ี บริษทัจะมี
มาตรการชดเชยอยา่งไร และวาระการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล บริษทัด าเนินการแจง้ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบ
หรือไม่ และแจง้วนัใด 
 
รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัมีการด าเนินการตามกฎเกณฑ ์กฎระเบียบทุกประการ และไดรั้บ
การตรวจสอบจากท่ีปรึกษากฎหมายอยา่งละเอียด ครบถว้นแลว้ 
 
นายฮั้งใช ้อคัควสักุล ผูรั้บมอบฉันทะ ไดข้อใหบ้ริษทัท าการบนัทึกประเด็นขอ้ซักถามและขอ้เสนอแนะของตนไวใ้นรายงานการ
ประชุมเพื่อเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบโดยทัว่กนั 
 
ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามวิธีปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนจะมีการก าหนดวนัท่ี XD ณ วนัท่ีมีมติการประชุม
คณะกรรมการบริษทั แต่ในบางบริษทัจะมีการก าหนด XD หลงัจากมีมติอนุมติจากผูถื้อหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการบริษทับริษทัไดมี้
มติอนุมติัการก าหนดวนัท่ี XD เป็นวนัเดียวกบัวนัท่ี XM ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 10 เมษายน 2563  แต่เน่ือง
ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และคณะรัฐบาลมีการประกาศใช ้พรก.ฉุกเฉิน ท าให้บริษทัไม่สามารถจัด
ประชุมตามก าหนดเดิมได ้และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น บริษทัจึงไดป้ฏิบติัตามนโยบายของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  
 
นายฮั้งใช ้อคัควสักุล ผูรั้บมอบฉันทะ ไดมี้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าบริษทัควรมีการก าหนด XD หลงัจากมีมติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น 
เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจกิดขึ้นจากกรณีผูถื้อหุ้นไม่อนุมติัการจ่ายเงินปันผล  
 
ประธานไดก้ล่าวเสริมอีกวา่ คณะกรรมการจะน าขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้มาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่อไป 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับผล
การด าเนินงานปี 2562 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในอัตราหุ้นละ 0.135 บาท  โดยมีเง่ือนไขตามที่
เสนอ  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 504,027,178 99.9992 
2.  ไม่เห็นดว้ย 4,052 0.0008 
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โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  Website : www.uac.co.th 
 

 

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 46 ราย 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดข้อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการลงคะแนนเสียงเสร็จส้ิน โดย
ประธานเป็นผูมี้ส่วนได้เสียในวาระน้ี จึงมอบหมายให้ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ เป็นประธานในวาระน้ี จากนั้นท่ี
ปรึกษากฎหมายไดด้ าเนินการประชุมต่อไปโดยท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดวา่ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
อย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ประกอบดว้ย 
 

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการ 

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ 

3. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ 

 
โดยท่ีบริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อเชิญใหผู้ถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือเขา้มายงับริษทั คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในวาระน้ี ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซ่ึงครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุ้น ส าหรับ รศ.ดร.เอกชยั 
นิตยาเกษตรวฒัน์ แมว้่าจะมีการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกนั คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ 
รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ เป็นผูมี้คุณสมบติั ประสบการณ์ และ ความเช่ียวชาญ ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั
และผูถื้อหุ้น และยงัคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงเห็นควรแต่งตั้งเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง โดยประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บเสนอช่ือ ปรากฏรายละเอียดในหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีบริษทัไดน้ าส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้เพิ่มเติมว่า ส าหรับการลงมติในวาระน้ีจะพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ 
ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และน าส่งให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัเม่ือจบการประชุม  ทั้งน้ี 
เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้
สอบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมก่อนท่ีจะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซักถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืน
ใดประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมเร่ิมลงมติเลือกตั้งกรรมการตามล าดบั ดงัน้ี 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (47ราย)* 504,031,230 100.00 

http://www.uac.co.th/
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บริษทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดท์ี  ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดีรงัสิต 19  ถนนวภิาวดีรงัสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  Website : www.uac.co.th 
 

 

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ 
มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกต้ัง นายกิตติ ชีวะเกตุ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส 
มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกต้ัง นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง   โดยมีมติ
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 
มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกต้ัง รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดย
มีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
เม่ือท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระ ท่ีปรึกษากฎหมายได้
กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชุม เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 504,031,230 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (47ราย) 504,031,230 100.00 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 504,031,230 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (47ราย) 504,031,230 100.00 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 504,030,875 99.9999 
2.  ไม่เห็นดว้ย 355 0.0001 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (47ราย) 504,031,230 100.00 

http://www.uac.co.th/
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บริษทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดท์ี  ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดีรงัสิต 19  ถนนวภิาวดีรงัสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  Website : www.uac.co.th 
 

 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดว่า
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาเปรียบเทียบจากขอ้มูลอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไร
ของบริษทัและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  โดยรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 มีดงัน้ี 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน 

ประเภทค่าตอบแทน 2563 2562 เปลี่ยนแปลง หน่วย 

ประธานกรรมการ 33,000 33,000 - ต่อคน/เดือน 
กรรมการ 16,500 16,500 - ต่อคน/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 16,500 16,500 - ต่อคน/เดือน 
กรรมการตรวจสอบ 11,000 11,000 - ต่อคน/เดือน 
กรรมการบริหาร 5,000 5,000 - ต่อคน/เดือน 
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม ไม่เกิน 1.7 ลา้น ไม่เกิน 1.7 ลา้น - ต่อปี 

(2) โบนสักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ประจ าปี 2562 จ านวนเงินไม่เกิน 1.6 ลา้นบาท และ 
(3) ค่าตอบแทนอ่ืน  ๆปี 2563 : ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต และ ประกนัอุบติัเหตุ ในวงเงินเบ้ียประกนัรวมไม่เกิน 315,000 บาท/ปี 
 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 
2563 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,700,000 บาท โบนสักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประจ าปี 2562 จ านวนไม่เกิน 1,600,000 
บาท และอนุมติัวงเงินเบ้ียประกนัของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี   
 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซักถามและ
ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 โดยจะตอ้งมีมติ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,700,000 บาท  
โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจ าปี 2562 จ านวนไม่เกิน 1,600,000 บาท และวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 
บาทต่อปี โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 504,031,230 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (47 ราย) 504,031,230 100.00 

http://www.uac.co.th/
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บริษทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดท์ี  ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดีรงัสิต 19  ถนนวภิาวดีรงัสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 
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วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ปัจจุบนับริษทั
และบริษัทย่อยได้มีการขยายธุรกิจและอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรคดัเลือกผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั (“EY”) เป็น
ผูส้อบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชี 2563 ซ่ึงบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์
ครอบคลุมถึงการท าธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอยา่งดี  อีกทั้งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วน
ไดส่้วนเสียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึง มีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีแห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชี 2563 ตามรายช่ือดงัน้ี 

1. นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัส าหรับปี 2562 นบัเป็นรอบบญัชีท่ี 1) 

2. นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตกุ์ล ผูรั้บสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

3. นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูรั้บสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

 
ส าหรับรอบปีบญัชี 2563 ซ่ึงมีขอ้มูลเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี (หน่วย : บาท) 2563 2562 
ค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปีและรายไตรมาส
บริษทั 

2,760,000 2,600,000 

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

 
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 2,760,000 บาท 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นางสาวอนงค ์ช่ืนชูวิทย ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มขึ้นจากปี 2562 วา่เพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด 
 
ประธานไดช้ี้แจงต่อผูถื้อหุ้นว่า ปัจจุบนับริษทัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีการด าเนินงานในต่างประเทศซ่ึง
จ าเป็นตอ้งไดรั้บค าแนะน าในหลายๆ ดา้นจากผูส้อบบญัชี ซ่ึงค่าสอบบญัชีท่ีเสนอน้ีไดผ้า่นการเปรียบเทียบราคาและต่อรองราคา
อยา่งเหมาะสม โดยยดึถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั 
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นายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชี ไดช้ี้แจงต่อเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มขึ้นเป็นไปตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น และ
เน่ืองดว้ยปัจจุบนั บริษทัมีธุรกรรมการด าเนินงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ท าให้ผูส้อบบญัชีตอ้ง
ติดต่อขอขอ้มูลในการจดัท างบการเงินกบัผูส้อบบญัชีของ สปป.ลาว นอกจากน้ียงัมีการปรับใช้มาตรฐานทางบญัชีใหม่ 2 เร่ือง 
คือ ตน้ทุนทางการเงินและสัญญาเช่า โดยมีผลต่อการจดัท างบการเงินท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงใหม่ จึงเป็นเหตุให้ค่าสอบ
บญัชีเพิ่มขึ้นจากปี 2562  อยา่งไรก็ดี ผูส้อบบญัชีจะยงัคงพิจารณาค่าสอบบญัชีใหมี้ความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 
นางสาวอนงค ์ช่ืนชูวิทย ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ ค่าสอบบญัชีจะมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปีหรือไม่ 
 
นายฉัตรชยัฯ ไดช้ี้แจงว่า ค่าสอบบญัชีจะอา้งอิงจากปริมาณและความยากง่ายของงาน หากในอนาคตบริษทัไม่มีการขยายธุรกิจ
เพิ่มเติมและผูส้อบไดรั้บความร่วมมืออนัดีจากทุกฝ่าย จึงอาจมีความเป็นไปไดท่ี้จะไม่ปรับเพิ่มค่าสอบขึ้นอีก แต่ทั้งน้ี ค่าสอบ
บญัชีจะยงัคงขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ของบริษทั 
 
นางสาวอนงค ์ช่ืนชูวิทย ์ผูถื้อหุ้น ไดมี้การทกัทว้งถึงค่าสอบบญัชีปี 2562 ท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิม และค่าสอบบญัชีของปี 2563 ท่ียงัคง
เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองเป็นผลมาจากสาเหตุใด 
 
นายฉัตรชยัฯ ไดช้ี้แจงว่า ค่าสอบบญัชีปี 2562 ท่ีเพิ่มขึ้นเป็นผลมากจากการเปล่ียนผูส้อบบญัชี เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ
ในต่างประเทศ และในส่วนของค่าสอบบญัชีปี 2563 ท่ีเพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบญัชีใหม่  
 
นายวิวฒัน์ คูสกุล ผูรั้บมอบฉันทะ ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณ
งานของบริษทัลดลง แตเ่หตุใดค่าสอบบญัชีถึงไม่ลดลง 
 
ประธานไดช้ี้แจงต่อผูถื้อหุ้นวา่ ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และสถานะทางการ
เงินของบริษทัยงัคงอยู่ในระดบัท่ีดี แต่หากในอนาคตบริษทัไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติคร้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ
พิจารณาค่าสอบบญัชีให้มีความเหมาะสมอีกคร้ัง  อน่ึง ค่าสอบบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมีความจ าเป็นต่อการเติบโตของบริษทั ซ่ึง
คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาอย่างถ่ีถว้น รวมถึงมีการต่อรองราคาให้มีความเหมาะสมมากท่ีสุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ      
ผูถื้อหุน้ 
 
นายวิวฒัน์ คูสกุล ผูรั้บมอบฉันทะ ไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากโครงการใหม่ท่ีเกิดขึ้น เป็นโครงการท่ีไม่ได้เกิดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี จึงขอเสนอให้บริษทัแยกค่าสอบบญัชีของแต่ละโครงการ โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชีของโครงการใหม่ และค่าสอบ
บญัชีจากการด าเนินงานปกติ 
 
ประธานไดช้ี้แจงต่อผูถื้อหุ้นว่า บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดมี้การเสนอค่าสอบบญัชีโดยแบ่งตามบริษทัให้คณะกรรมการ
พิจารณาแลว้ และการเปิดเผยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติน้ี บริษทัไดป้ฏิบติัตามระเบียบและแนวปฏิบติัของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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นายวิวฒัน์ คูสกุล ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดมี้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ หากเป็นไปไดค้วรจะเสนอค่าสอบบญัชีของโครงการใหม่และค่า
สอบบญัชีจากการด าเนินงานปกติใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบเช่นกนั 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษทัส่วนใหญ่ในตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิดเผยค่าสอบบญัชีเฉพาะบริษทัใหญ่เท่านั้น และ
สืบเน่ืองจากมาตรฐานบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงการการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ส่งผลให้ผูส้อบบญัชีมีภาระงาน
เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นผลใหปี้ 2563 มีการปรับขึ้นค่าสอบบญัชี 
 
รศ.ดร.ไพบูลยฯ์ ได้กล่าวเสริมว่า บริษทัมีการเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีจากผูส้อบทั้งส้ิน 3 บริษทั โดยได้พิจารณาจากความ
เหมาะสมของค่าสอบบญัชี คณะกรรมการจึงไดมี้มติใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีรอบปี 2563 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ประจ าปี 2563 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2563 จ านวนไม่เกิน 2,760,000 บาท 
ตามที่เสนอ  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า 
ปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออก
และเสนอขายหุน้กู ้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดงัน้ีn 
วตัถุประสงค ์ :  1) เพื่อจดัหาเงินทุนส าหรับใชใ้นช าระคืนเงินกู ้การลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ไป 

2) เพื่อสร้างผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีหลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบัผูล้งทุนของบริษทั 
ประเภทตราสารหน้ี  : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ มีหรือไม่มีหลกัประกนั มี

หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 
มูลค่าการเสนอขาย  : วงเงินรวมและมูลค่าคงคา้งไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง โดยสามารถออกและ

เสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนก าหนด และ/หรือ หุน้กูค้รบก าหนด บริษทัสามารถออกหุ้นกู้
ชุดใหม่เพิ่มเติมได ้โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกูชุ้ดใหม่รวมกบัมูลค่าหุ้นกูค้งคา้งเดิมท่ียงัไม่ไดรั้บการ
ไถ่ถอนตอ้งไม่เกินวงเงินรวม 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 504,027,178 99.9992 
2.  ไม่เห็นดว้ย 4,052 0.0008 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (47ราย) 504,031,230 100.00 
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เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดท์ี  ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดีรงัสิต 19  ถนนวภิาวดีรงัสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  Website : www.uac.co.th 
 

 

อายตุราสารหน้ี  :  ไม่เกิน 10 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู ้ 
สกุลเงิน :  สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 
อตัราดอกเบ้ีย  :  ขึ้นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายแต่ละคร้ัง 
การไถ่ถอนก่อนก าหนด  : ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกูค้ืนก่อนก าหนด และ/หรือ บริษทัอาจมีหรือไม่มีสิทธิ

ขอไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนก าหนด ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการออกหุ้นกูใ้นแต่ละ
คร้ัง 

การเสนอขาย  : เสนอขายหุ้นกูใ้นคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลกัษณะ
หมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะท าการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ใน
ต่างประเทศ ให้แก่ผู ้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู ้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ  และ/
หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือ
กฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูน้ั้น 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  :  การออกและเสนอขายหุ้นกูจ้ะขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย  
หุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้รับ
มอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ในส่วนท่ี
ยงัไม่ไดก้ าหนด ตามความจ าเป็นและเห็นสมควรท่ีจะตอ้งก าหนดตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ช่ือหุ้นกู ้ลกัษณะ
การขายหุ้นกู ้จ านวนหุ้นกูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้น การค ้าประกนั หลกัประกนัราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด สิทธิและหน้าท่ีอ่ืนใดตามประเภทหุ้นกูท่ี้จะออกในแต่ละคราว อตัรา
ดอกเบ้ีย วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบ้ีย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นาย
ทะเบียนหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้รวมถึงการน าหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดตราสารหน้ี ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หรือตลาดรอง   ใด ๆ รวมถึงองคก์รใด ๆ ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขอ
อนุญาตด าเนินการเปิดเผยขอ้มูล และการด าเนินการอ่ืนใดกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ทั้งปวง
ตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไดส้อบถาม 
สรุปไดด้งัน้ี 
 
นายฮั้งใช ้อคัควสักุล ผูรั้บมอบฉันทะ ไดส้อบถามถึงหุ้นกูท่ี้ขออนุมติคร้ังน้ีไดรั้บการจดัอนัดบั Rating ในอนัดบัใด อตัราการจ่าย
ดอกเบ้ียเป็นเท่าใด วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินคืออะไร และหุน้กูเ้ป็นประเภทดอ้ยสิทธิใช่หรือไม่ 
 
นายชชัพลฯ ไดช้ี้แจงต่อผูถื้อหุน้รับทราบ ดงัน้ี 
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1. บริษทัยงัไม่มีนโยบายท่ีจะใชเ้งินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู ้และในอนาคตหากบริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขยายการ
ลงทุนและประกอบกบัการพิจารณาแลว้ว่าอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูต้  ่ากว่าดอกเบ้ียเงินกูป้ระเภทอ่ืน บริษทัอาจจะมีการออกและ
เสนอขายหุน้กูเ้พื่อเป็นการระดมทุนในการขยายธุรกิจ 

2. บริษทัยงัไม่มีการก าหนดอตัราการจ่ายดอกเบ้ีย โดยไดค้าดการณ์วา่จะมีการจ่ายดอกเบ้ียอตัราตามราคาตลาด ณ วนัท่ีออกและ
เสนอขายหุน้กู ้แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะตอ้งค านึงถึงสถานการณ์ในอนาคตเช่นกนั  

3. หุ้นกูข้องบริษทัเป็นประเภท Non Rated และในอนาคตคณะกรรมการบริษทัมีแผนท่ีจะด าเนินการจดัอนัดบั Rating เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัลงทุน 

4. หุน้กูเ้ป็นประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ แต่อยา่งไรก็ตามสิทธิต่างๆ ยงัคงขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ในอนาคต 
 
นายวิวฒัน์ คูสกุล ผูรั้บมอบฉันทะ ไดส้อบถามถึงการออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
จ านวน 400 ลา้นบาท ท่ีจะครบก าหนดในปี 2563 น้ีใช่หรือไม่ และขอทราบถึงหลกัเกณฑ์การจ่ายดอกเบ้ียว่าเป็นแบบ Fix Rate 
หรือ แบบลอยตวั 
 
นายชชัพลฯ ไดช้ี้แจงว่า ปัจจุบนับริษทัมีหุ้นกูท่ี้จะครบก าหนดไถ่ถอน 400 ลา้นบาท โดยฝ่ายจดัการไดจ้ดัเตรียมเงินส าหรับไถ่
ถอนเรียบร้อยแลว้ หากในคร้ังน้ีผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้ประกอบกบัในอนาคตบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งใช้
เงินทุนในการขยายธุรกิจ บริษทัจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกูห้ลงัจากมีการไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดแลว้ และในส่วน
ของอตัราดอกเบ้ียจะขึ้นอยู่กบัความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนและภาวะตลาด ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษทัไดมี้การจ่ายดอกเบ้ีย
ในอตัราท่ีเหมาะสมมาโดยตลอด 
 
นายวิวฒัน์ คูสกุล ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดมี้การสอบถามเพิ่มเติมถึงเกณฑ์การจ่ายดอกเบ้ียวา่เป็นแบบ Fix Rate หรือ แบบลอยตวั 
 
ประธานไดก้ล่าวเสริมว่า การออกหุ้นกูเ้ป็นส่วนหน่ึงในแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) ท่ีบริษทัจะใช้เม่ือตอ้งการ
ระดมทุนเพื่อใชใ้นการลงทุน ซ่ึงจะตอ้งมีการพิจารณาอตัราการจ่ายดอกเบ้ียให้ละเอียดรอบคอบ โดยตอ้งผ่านการประเมินจากท่ี
ปรึกษาทางการเงิน (FA) ดว้ย  
 
นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีดา้นการเงินและบญัชี ไดก้ล่าวเสริมว่า ท่ีผ่านมาบริษทัมีการจ่าย
ดอกเบ้ียแบบ Fix Rate ในอตัราร้อยละ 5.5 โดยจะอา้งอิงจากราคาตลาด 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 
บาท หรือเทียบเท่า โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม  อนุมัติการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า  
โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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    * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 47 ราย 
 
วาระที่ 9  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคท่ี์จะเสนอเร่ืองอ่ืนใดนอกจากท่ีก าหนดไว้
หนังสือเชิญประชุมนั้น จะตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือเท่ากบั 
222.54 ลา้นหุน้  
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นายวิวฒัน์ ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ เหตุใดดอกเบ้ียคา้งรับถึงเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
 
นางสาวนิลรัตน์ฯ ไดช้ี้แจงต่อผูถื้อหุ้นว่า ดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบ้ียคงคา้งของโครงการภูผาม่าน ซ่ึง
เป็นโครงการของบริษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (UAC&TPT) ท่ีไดกู้ย้ืมเงินจากบริษทัผูร่้วมลงทุน เพื่อใชใ้นการ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษทัจะไดรั้บการช าระดอกเบ้ียต่อเม่ือโครงการสามารถ
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์
 
ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ
สอบถามหรือใหค้วามเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
     ลงช่ือ            ประธานท่ีประชุม 
       (รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์) 
 
 
     ลงช่ือ                                                             ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
      (นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยรู) 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 504,032,455 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (49ราย)* 504,032,455 100.00 

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

