
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนดที์ เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 
19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมี รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ
บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) เป็นประธานท่ีประชุม  

 

นางสาวฉัตราภรณ์ ศรีชาเยศ ได้กล่าวต้อนรับและแนะน ากรรมการบริษทั ตวัแทนผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษา
กฎหมาย ต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
   
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  (ครบ 7 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนคณะกรรมการบริษทั 

1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา  ประธานกรรมการบริษทั  
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  

 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี 
1. นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ บจก. ส านกังาน อีวาย 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
1. นายสมยศ สุธีรพรชยั  บจก. วายแูอนดพ์าร์ทเนอร์ส 

 

จากนั้น นางสาวฉัตราภรณ์ ศรีชาเยศ ได้เชิญท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงระเบียบและขอ้ก าหนดการประชุมท่ีปรึกษา
กฎหมายช้ีแจงรายละเอียดดงัน้ี 
1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายจะก าหนดไว ้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดออก
เสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อนบั
คะแนนเสียงท่ีใชเ้ป็นมติท่ีประชุม และจะถือว่าผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดย้กมือ หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบตัรเสีย ให้
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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 

 

 

ถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัรลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉนัทะก ากบัดว้ย   

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนและผูถื้อหุ้นนั้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระใน
หนังสือมอบฉันทะแลว้ ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงท่ีใช้นับเป็นมติท่ี
ประชุม 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกคะแนนเสียงไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร การออก
เสียงลงคะแนนจะใชว้ิธีเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาท่ีก าหนด ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถ
ลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมได ้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านั้น 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้ได ้โดยฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

8. ส าหรับมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระของการประชุมคร้ังน้ี ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในวาระท่ี 2 เป็นเร่ืองรายงานให้ท่ีประชุมทราบไม่ตอ้งลงมติ วาระท่ี 6 ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม วาระท่ี 8 และ วาระท่ี 9 ตอ้งผ่านมติ
อนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ส่วนวาระท่ี 11 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 2564  โดยไดม้อบหมายใหน้าย
สมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูด้  าเนินการประชุมต่อไป 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดม้อบหมายให้บริษทั Quid Lab จ ากดั เป็น
ผูด้  าเนินการนบัคะแนน โดยขออาสาสมคัรในการนบัคะแนนเสียง ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะรับเป็นอาสาสมคัร จึง
มอบหมายให ้นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย เขา้ร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 
 
ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 33 ราย จ านวนหุ้นรวม 430,148,788 หุ้น และผูรั้บมอบ
ฉันทะซ่ึงได้รับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นจ านวน 26 ราย จ านวนหุ้นรวม 59,950,290 หุ้น รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเป็น
จ านวน 59 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 490,099,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.4114 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
667,606,199 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีก าหนดองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้

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


P a g e  | 3 

 

 

บริษทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดท์ี  ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดีรงัสิต 19  ถนนวภิาวดีรงัสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 
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ประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 
จากนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงเพิ่มเติมใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการประชุมคร้ังน้ี จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ี  
1-11 ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม ขอให้ผูถื้อหุ้นถา ม
เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระนั้น ๆ ส าหรับประเด็นอ่ืน ๆให้ผูถื้อหุ้นถามใน “วาระอ่ืน ๆ” ในช่วงทา้ยของการประชุม ทั้งน้ี เพื่อ
ไม่ใหเ้สียเวลาแก่ผูถื้อหุน้ท่านอ่ืน  และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดในเร่ืองใด ผูท้  าหนา้ท่ีประธานอาจมอบหมายให้
กรรมการหรือเจา้หน้าท่ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ เป็นผูต้อบค าถามแทน และขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะ
ซกัถามจดค าถามลงในกระดาษท่ีจดัเตรียมใหแ้ละยื่นให้เจา้หนา้ท่ีผูถื้อไมโครโฟน เพื่ออ่านค าถามของผูถื้อหุ้น โดยขอใหแ้จง้
ช่ือและนามสกุล เพื่อใชใ้นการจดบนัทึกการประชุมในคร้ังน้ีดว้ย 
 
จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายจึงเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นตามหนงัสือเชิญประชุม 
เป็นล าดบั   
 
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2563 
ท่ีปรึกษากฎหมายแถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงไดมี้
การจดัท ารายงานการประชุมและไดส่้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุม
ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.uac.co.th) แล้ว ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบนัทึก
รายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งและสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการประชุมดงักล่าว  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2563  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ    
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

       * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 59 ราย 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 490,146,453 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง 1,125 - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (60 ราย) 490,147,578 100.00 

http://www.uac.co.th/
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
 

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูร้ายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 2563 

 

นายชชัพล ประสพโชค ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2563 โดยสามารถสรุปเน้ือหาส าคญัไดด้งัน้ี 
                               (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม) 2562 2563 
สินทรัพยร์วม  3,045.07 3,130.43 
หน้ีสินรวม 1,601.23 1,506.84 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,443.84 1,623.59 

   

  อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2563 
ROA % 6.69 10.34 
ROE % 12.31 18.52 
D/E % 1.15 0.98 
Net Debt / EBITDA (Time) 4.43 3.23 

 
 รายไดปี้ 2563 โดยจ าแนกเป็นกลุ่มธุรกิจ สรุปไดด้งัน้ี                            (หน่วย:ลา้นบาท) 

กลุ่มธุรกิจ   
Q4/2563 รายได้ ปี 2563 เทียบกับปี  2562 

2563 2562 เพิม่ขึน้(ลดลง) เปลี่ยนแปลง 
Trading 184.86 851.64 2,328.23 ลดลง (1,476.58) 
Energy 27.83 143.01 197.55 ลดลง (54.55) 
Chemicals 60.41 274.58 346.18 ลดลง (71.60) 
Others Income 4.07 24.05 31.62 ลดลง (7.56) 
Share of Profit from Investments in Associates 124.08 263.07  72.51 เพิ่มขึ้น 190.56   
รวมทั้งส้ิน 401.25 1,556.35 2,976.08 ลดลง (1,419.73) 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
งบก าไรขาดทุน (งบการเงินรวม) 2562 2563 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,871.96 1,269.23 
รายไดอ่ื้น + ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 104.13 287.12 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 253.64 207.81 
ตน้ทุนทางการเงิน 61.61 56.82 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 116.03 122.89 
EBITDA 352.66 442.17 
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งบก าไรขาดทุน (งบการเงินรวม) 2562 2563 

ก าไรส าหรับปี 153.57 259.04 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 163.88 271.17 

     (หน่วย : ลา้นบาท) 
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) 2562 2563 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 911.46 173.57 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (12.72) 109.57 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (937.71) (251.64) 
เงินสดสุทธิ (39.56) 31.51 
เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 80.03 40.46 
เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 40.46 76.55 

โดยการเปล่ียนแปลงงบกระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นในปี 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
• กระแสเงินสดท่ีได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงาน สุทธิ 179.15 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากก าไรก่อนภาษีเงินได ้

262.46 ลา้นบาท ไดรั้บช าระจากลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน 79.04 ลา้นบาท การจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน 30.97  
ลา้นบาท และจ่ายดอกเบ้ียและภาษี 65.13 ลา้นบาท 

• กระแสเงินสดสุทธิไดม้าในกิจกรรมลงทุน สุทธิ 109.57 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม 
BBF จ านวน 143.56 ลา้นบาท และจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและค่าสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาสัมปทาน รวมทั้งส้ิน 34.86 
ลา้นบาท 

• กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 251.64 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการช าระคืนหุ้นกู้ (สุทธิ) 100       
ลา้นบาท จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (สุทธิ) 69.76 ลา้นบาท และการจ่ายปันผล 130.18 ลา้นบาท 
 

ในปี 2563 มีเหตุการณ์ท่ีส าคญัของบริษทั โดยสามารถสรุปเน้ือหาส าคญัไดด้งัน้ี 
 
1. บริษทัไดป้รับปรุงโครงสร้างธุรกิจ โดยมีโครงสร้างดงัน้ี 
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2. ขอ้มูลและแผนท่ีตั้งโรงงานของบริษทั โดยมีแผนท่ีตั้งดงัน้ี 

 
โดยนายชชัพลฯ ไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า บริษทัมีโรงไฟฟ้าจากพืชพลงังานท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงอยู่ระหว่างการ
เตรียมเขา้ร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จ านวน 3 เมกะวตัต์ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า
โครงการคดัแยกขยะของบริษทั เวียงจนัทน์บริหารขี้ เหยื้อ จ ากดั หรือ VWM อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 88 ซ่ึงขณะน้ีไดเ้ร่ิม
ทดสอบการเดินระบบคดัแยกไปแลว้ตามแผนงาน แต่ยงัคงมีความล่าชา้กว่าท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โรค COVID-19)  

3. วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 หลกัทรัพย ์UAC ยา้ยการซ้ือขายจากตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

4. ได้รับรางวลัหุ้นย ัง่ยืน “THSI” ประจ าปี 2563 เป็นปีท่ี 5 ติดต่อกัน ซ่ึงเป็นการสะท้อนถึงการด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และหลกับรรษทัภิบาล หรือ ESG 

5. บริษทัร่วมลงนามเป็นท่ีปรึกษาให้กบั บริษทั ซันสวีท จ ากดั (มหาชน) ในโครงการก่อสร้างระบบไบโอแก๊สจากวตัถุดิบ
เหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน 

6. บริษทัร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้เพื่อสร้างความเขม้แขง็ทางการศึกษาดา้นพลงังาน 
7. ขายหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ 

- ขายหุน้ ในบริษทั ยเูอซี ยทิูลิตีส์ จ ากดั (UAC Utilities) ร้อยละ 30  
- ขายหุน้ ในบริษทั เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั (Sebigas UAC) ร้อยละ 49 

8. บริษทัผา่นมาตรฐาน FTSE Global Index เขา้ค านวณดชันี FTSE Micro Cap ส าหรับคร่ึงหลงัของปี 2563 
9. หุ้น UAC ไดรั้บคดัเลือกให้เขา้ค านวณใน sSET รอบคร่ึงปีแรกของปี 2564 ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพคล่องใน

การซ้ือขายและการกระจายหุน้ไปยงันกัลงทุนทัว่ไปในระดบัท่ีเพียงพอ  
10. ในปี 2563 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาและเติบโตอยา่งย ัง่ยนืภายในองคก์รและชุมชน โดยบริษทัได้

จดัใหมี้กิจกรรม ดงัน้ี  
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• ดา้นการดูแลพนักงาน อาทิ รางวลัอายุการท างาน กิจกรรมการออกก าลงักาย การตรวจสุขภาพประจ าปี กิจกรรม
ส่งเสริมจริยธรรม  

• ดา้นการพฒันาส่งเสริมชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีใกลเ้คียงส านักงานโดยให้ความร่วมมือเขา้ร่วมจดักิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง อาทิ การเขา้ร่วมกิจกรรม maiA Virtual Ran 2020 การมอบอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละอุปกรณ์ป้องการ
เกิดไฟป่า การมอบวสัดุปรับปรุงดินใหแ้ก่วดั และชุมชน ในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

• ดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม จดัใหมี้การซอ้มดบัเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
• ดา้นการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร อาทิ กิจกรรม SD Day กิจกรรม Team Building กิจกรรม UAC Branding การ

อบรม COSO ERP 2017 เพื่อมุ่งเนน้การเป็น Operation Excellence และการ Work from Anywhere 
11. บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์ในดา้นการต่อตา้นการคอร์รัปชนั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมองคก์ร (Core Value) ของ

บริษทัในดา้น Ethics ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์รวมถึงการก าหนดนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนั  
เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัชั้นยึดถือและปฏิบติั นอกจากน้ีฝ่ายบริหารยงัไดเ้ขา้ร่วมการทดสอบในดา้น Anti-
Corruption กบั Principle อีกดว้ย  
 
บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2563  รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2563 ตามท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564  นอกจากน้ี
ยงัไดเ้ผยแพร่รายงานประจ าปีทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.uac.co.th) ดว้ย  จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้
ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถามและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว 

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 
 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้
บริษทัตอ้งจดัท างบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผา่นการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบแลว้ จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติั ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

รายการ 2562 2563 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 3,045.07 3,130.44 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 1,601.23 1,506.84 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 1,443.84 1,623.59 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 2,871.96 1,269.23 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 153.57 259.04 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้) 667,605,301 667,606,199 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.245 0.406 
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 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและการตรวจสอบและรับรองจากนายฉตัรชยั 
เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5813 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั (“EY”) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัส าหรับปี 2563 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถามและขอ้คิดเห็น
เพิ่มเติม จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติังบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

     
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีเงินไดแ้ละส ารองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมี
มติเห็นชอบไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัไดต้ั้งทุนส ารองตามกฎหมายเท่ากบั 40,000,254.21 
บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 10.89 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิ  ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 9 
ธันวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงิน 40,056,371.94 บาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มในอตัราหุ้นละ 0.14 
บาท หรือคิดเป็นเงิน 93,464,867.86 บาท โดยจ่ายจากส่วนของก าไรสุทธิ โดยมีก าหนดการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงัน้ี 

ก าหนดการจ่ายเงินปันผล วันที่ 
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 16 มีนาคม 2564 
วนัท่ีจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) 7 พฤษภาคม 2564 

 
 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 490,146,453 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง 1,125 - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (60 ราย) 490,147,578 100.00 
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โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  2562 2563 

ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 101,876,326 156,050,678 
ส ารองตามกฎหมาย (บาท) - - 
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย (บาท) 101,876,326 156,050,678 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (บาท) 250,286,015 274,707,027 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้) 667,605,301 667.606.199 
รวมเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.135 0.20 
    เงินปันผลระหวา่งกาล (จ่าย 30 เมษายน 2563) (จ่าย 9 ธนัวาคม 2563) 

           - จากก าไรสุทธิ 0.135 0.06 
    เงินปันผลส่วนท่ีเหลือ   (จ่าย 7 พฤษภาคม 2564) 

           - จากก าไรสุทธิประจ าปี - 0.14 
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 90,126,716 133,521,239.80 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)  88.74 85.56 

ท่ีปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 โดยจะตอ้งมีมติด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563  ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท  ตามเง่ือนไขที่เสนอ  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

       * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 60 ราย 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดว่าในการ
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา  
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  ซ่ึงในปีน้ี
กรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ประกอบดว้ย 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 490,146,471 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง 1,125 - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (62 ราย)* 490,147,596 100.00 
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1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ 
2. นายชชัพล ประสพโชค กรรมการ 
3. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา กรรมการอิสระ 

 
โดยท่ีบริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อเชิญใหผู้ถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือเขา้มายงับริษทั คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในวาระน้ี ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซ่ึงครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุ้น ส าหรับ นางสาวจีระ
พนัธ์ จินดา แมว้า่จะมีการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปีต่อเน่ืองกนั คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ นางสาว
จีระพนัธ์ จินดา เป็นผูมี้คุณสมบติั ประสบการณ์ และ ความเช่ียวชาญ ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น 
และยงัคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบติัตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงเห็นควรแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง โดยประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บเสนอช่ือ ปรากฏรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมท่ี
บริษทัไดน้ าส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้เพิ่มเติมว่า ส าหรับการลงมติในวาระน้ีจะพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ 
ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และน าส่งให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัเม่ือจบการประชุม  ทั้งน้ี 
เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้
สอบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมก่อนท่ีจะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซักถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืน
ใดประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมเร่ิมลงมติเลือกตั้งกรรมการตามล าดบั ดงัน้ี 
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวฒันา 
มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกต้ัง รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดยมีมติเป็น
เอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

2. นายชัชพล ประสพโชค 
มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกต้ัง นายชัชพล ประสพโชค กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง   โดยมีมติเป็นเอก
ฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 490,147,248 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง 1,125 - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (64 ราย) 490,148,373 100.00 
* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 62 ราย 
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3. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา 
มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกต้ัง นางสาวจีระพันธ์ จินดา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดยมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

        
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดว่า
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาเปรียบเทียบจากขอ้มูลอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไร
ของบริษทัและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  โดยรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 มีดงัน้ี 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
ต าแหน่ง 2563 2564 เปลี่ยนแปลง หน่วย 
ประธานกรรมการ 33,000 50,000 เพิ่มขึ้น 17,000 ต่อคน/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 33,000 45,000 เพิ่มขึ้น 12,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการตรวจสอบ 27,500 40,000 เพิ่มขึ้น 12,500 ต่อคน/เดือน 
กรรมการบริหาร 5,000 5,000 - ต่อคน/เดือน 

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม 
ไม่เกิน               

1.7 ล้านบาท 
ไม่เกิน                 

2.07 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้                     

0.37 ล้านบาท 
ต่อปี 

 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 490,147,248 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง 1,125 - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (64 ราย) 490,148,373 100.00 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 490,146,893 99.9999 
2.  ไม่เห็นดว้ย 355 0.0001 
3.  งดออกเสียง 1,125 - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (64 ราย) 490,148,373 100.00 
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(2) โบนสักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ประจ าปี 2563 จ านวนเงินไม่เกิน 1.8 ลา้นบาท และ 
(3) ค่าตอบแทนอ่ืน  ๆปี 2564 : ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต และ ประกนัอุบติัเหตุ ในวงเงินเบ้ียประกนัรวมไม่เกิน 315,000 บาท/ปี 
 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 
2564 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,070,000 บาท โบนสักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประจ าปี 2563 จ านวนไม่เกิน 1,800,000 
บาท และอนุมติัวงเงินเบ้ียประกนัของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี   
 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีรับมอบฉนัทะไดส้อบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูรั้บมอบฉันทะ ไดส้อบถามถึงสาเหตุของการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ และบริษทัไดค้ านวน
ค่าเฉล่ียมาจากมาจากบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมใด  
 

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจีระพนัธ์ จินดา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจง
รายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  
 
นางสาวจีระพนัธ์ฯ ไดช้ี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอยา่ง
ละเอียดและรอบคอบ โดยเลง็เห็นวา่ ท่ีผา่นมาคณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีไม่สูงมากและไม่มีการปรับเพิ่มมาเป็นระยะ
เวลานาน ประกอบกบัคณะกรรมการแต่ละท่านเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และ
ในปัจจุบนั บริษทัมีการขยายตวัทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อรองรับ
การเติบโตของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดมี้การค านวนอตัราค่าตอบแทนเฉล่ีย จากบริษทั
ท่ีมีขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั  
 
นายเกียรติฯ ผูรั้บมอบฉันทะ ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมว่า หากบริษทัมีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการแลว้ ตนหวงัว่า
รายไดข้องบริษทัและการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จะมีการปรับเพิ่มดว้ยเช่นกนั  
 
ประธานไดก้ล่าวเสริมว่า คณะกรรมการจะปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างดีท่ีสุด เพื่อให้บริษทัสามารถเติบโตไดอ้ยา่ง
มัน่คง นอกจากน้ีประธานไดช้ี้แจงการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมวา่ ตามท่ีตนไดด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ในหลายบริษทั พบวา่ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัท่ีเพิ่มขึ้นยงัคงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ียอมรับได ้ และอีกประการหน่ึง 
ค่าตอบแทนกรรมการจะไม่มีการแยกจ่ายตามต าแหน่งในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยท่ีกรรมการท่านนั้นด ารงต าแหน่ง หรือ
การจ่ายเบ้ียประชุมเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือน 
 
นอกจากน้ี นางสาวฉตัราภรณ์ฯ ไดอ่้านค าถามจากนายวิวฒัน์ คูสกุล ผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีไดฝ้ากค าถามไวว้า่ เหตุใดค่าตอบแทน
กรรมการในปี 2564 จึงสูงขึ้นจากปีก่อน และขอทราบว่าประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน สามารถท าใหบ้ริษทัมีก าไรเกิดขึ้นมากนอ้ยเพียงใด  
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ประธานได้ช้ีแจงว่า คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้มีหน้าท่ีท าให้บริษทัมีผลก าไรหรือขาดทุนอย่างมี
นยัส าคญั แต่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยจะมีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลกิจการไม่ใหเ้กิดการทุจริต 
จนท าให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสียเปรียบ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร จะปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายไวอ้ยา่งดีท่ีสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั  
 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซักถามและ
ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 โดยจะตอ้งมีมติ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,070,000 บาท  
โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจ าปี 2563 จ านวนไม่เกิน 1,800,000 บาท และวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 
บาทต่อปี โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้

 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ปัจจุบนับริษทั
และบริษัทย่อยได้มีการขยายธุรกิจและอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรคดัเลือกผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั (“EY”) เป็น
ผูส้อบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 ซ่ึงบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์
ครอบคลุมถึงการท าธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอยา่งดี  อีกทั้งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วน
ได้เสียกับบริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีแห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชี 2564 ตามรายช่ือดงัน้ี 

1. นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัส าหรับปี 2563 นบัเป็นรอบบญัชีท่ี 2) 

2. นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตกุ์ล ผูรั้บสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

3. นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูรั้บสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 490,147,248 99.9998 
2.  ไม่เห็นดว้ย 1,125 0.0002 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (64 ราย) 490,148,373 100.00 
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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 

 

 

ส าหรับรอบปีบญัชี 2564 ซ่ึงมีขอ้มูลเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี (หน่วย : บาท) 2563 2564 

ค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปีและรายไตรมาส
บริษทั 

2,760,000 2,760,000 

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอื่น  ๆ  เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI  ค่าแปลงบการเงินภาษาองักฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร
ส่ิงพิมพ ์ ค่าติดต่อส่ือสาร และอ่ืน ๆ 

 
นอกจากน้ี บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั มีผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีและลงนามในงบการเงินประจ าปี 2564 ของ
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้อยูร่วม 7 บริษทัดว้ย 
 
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 2,760,000 บาท 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูรั้บมอบฉนัทะไดส้อบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นายเกียรติฯ ผูรั้บมอบฉันทะ ไดส้อบถามถึง ค่าตรวจสอบ BOI  ค่าแปลงบการเงินภาษาองักฤษ ของปี 2563 มีการเปล่ียนแปลง
จากปี 2562 เท่าไร และในปี 2564 คาดการณ์วา่จะมีค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเท่าไร  
 
รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ ค่าสอบบญัชีของบริษทัเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพของการตรวจสอบบญัชี ซ่ึงค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเดินทาง ค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ค่าสอบบญัชี บริษทั
ผูส้อบบญัชีจะค านวณจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง หรือค านวณจากมาตราฐานการสอบบญัชี นอกจากน้ี รศ.ดร.เอกชยัฯ ได้
ขอใหน้ายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูอ้ธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม  
 
นายฉตัรชยัฯ ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ ค่าตรวจสอบ BOI ท่ีเกิดขึ้นในปี 2563 เป็นค่าใชจ่้ายของบริษทัย่อย ซ่ึงไม่มีการปรับขึ้นราคา
แต่อย่างใด และค่าแปลงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีบริษทัย่อยตอ้งการใชง้บการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
อยา่งไรก็ตาม ท่ีผา่นยงัไม่มีบริษทัยอ่ยใดท่ีมีค่าใชจ่้ายในการแปลงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ 
 
จากนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 บริษทัมีค่าบริการอ่ืน ๆ รวมทั้งส้ิน 186,879.50 บาท ซ่ึงไดร้วมค่า
ตรวจสอบ BOI โดยขอ้มูลดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นแบบรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 105 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ประจ าปี 2564 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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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 

 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 จ านวนไม่เกิน 2,760,000 บาท 
ตามที่เสนอ  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

         * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 64 ราย 
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลด

ทุนจดทะเบียน 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีเหลือจากรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จ านวน 
66,760,102 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 367,183,150.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
จ านวน 333,803,099.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 667,606,199 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 
ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน 333,803,099.50 บาท (สามร้อยสามสิบสามลา้นแปดแสนสามพนัเกา้สิบเกา้บาทหา้สิบสตางค)์ 
           แบ่งออกเป็น          667,606,199 หุน้ (หกร้อยหกสิบเจ็ดลา้นหกแสนหกพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเกา้หุ้น)               
           มูลค่าหุน้ละ                      0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 
          หุน้สามญั               667,606,199 หุน้ (หกร้อยหกสิบเจ็ดลา้นหกแสนหกพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเกา้หุ้น)   
          หุน้บุริมสิทธิ                        -  หุน้ 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้
 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 490,153,998 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง 1,125 - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (65 ราย)* 490,155,123 100.00 
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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 9  พิจารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียน

เดิม 333,803,099.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 367,183,099.50 บาท และ การแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนทะเบียน 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทัเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทั ทั้งใน
ดา้นการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือก รวมถึงการเขา้ซ้ือกิจการในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ซ่ึงมีผลให้
บริษทัตอ้งการเงินทุนเพิ่ม ประกอบกบัการลงทุนดงักล่าวอาจจะตอ้งมีการตดัสินใจโดยทนัทีหรือเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษทัและเพื่อเตรียมการและด าเนินการไดโ้ดยเร็วและทนัการณ์  โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 66,760,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราว
เดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ 
รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วนั และเวลา ท่ีเสนอขายและรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว โดยจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีใน
คร้ังถดัไปหรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในคร้ังถดัไปแลว้แต่วนัใดจะถึง
ก่อน   
และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนทะเบียน เป็นดงัน้ี 
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน   367,183,099.50 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนสามพนัเกา้สิบเกา้บาทหา้สิบสตางค)์            
           แบ่งออกเป็น          734,366,199 หุน้   (เจ็ดร้อยสามสิบส่ีลา้นสามแสนหกหม่ืนหกพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเกา้หุ้น)               
           มูลค่าหุน้ละ                        0.50 บาท  (หา้สิบสตางค)์ 
           โดยแบ่งออกเป็น 
           หุน้สามญั               734,366,199 หุน้   (เจ็ดร้อยสามสิบส่ีลา้นสามแสนหกหม่ืนหกพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเกา้หุ้น)               
            หุน้บุริมสิทธิ                          -     หุน้ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูรั้บมอบฉนัทะไดส้อบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 490,153,998 99.9998 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง 1,125 0.0002 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (65 ราย) 490,155,123 100.00 

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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นายเกียรติฯ ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดใ้หค้วามเห็นวา่การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ถือว่าเป็นขอ้ดีหากต้องการหาผูร่้วมทุนกรณีเร่งด่วนในช่วงธุรกิจดี แต่ควร
ค านึงถึงผูถื้อหุน้เดิมดว้ย 
 
ประธานไดช้ี้แจงให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) คร้ังน้ี
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผูถื้อหุน้เดิมและบริษทัเป็นหลกั แต่หากกรณีท่ีมีนกั
ลงทุนท่ีสนใจเขา้ร่วมทุนกบับริษทั การเสนอขายหุน้ของบริษทัจึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม จึงไดเ้สนอการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  เพื่อให้สามารถด าเนินการไดโ้ดยเร็วและทนั
การณ์  
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ      
ขอ้ 4  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 
333,803,099.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 367,183,099.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 66,760,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  โดยมีเง่ือนไขตามที่เสนอ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้

   
วาระที่ 10  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 66,760,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 66,760,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  ใหก้บับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  
โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงัน้ี  
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 490,153,643 99.9997 
2.  ไม่เห็นดว้ย 355 0.0001 
3.  งดออกเสียง 1,125 0.0002 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (65 ราย) 490,155,123 100.00 
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บริษทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว จ านวนหุ้น 

บุคคลในวงจ ากดั (PP) สามญั ไม่เกินร้อยละ 10 66,760,000 

ทั้งน้ี มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรและการเสนอขายหุ้นดงักล่าว รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการ
ต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนน้ี 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) จ านวน 66,760,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  ใหก้บับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  โดยจะตอ้งมี
มติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 66,760,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  ให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ    
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
วาระที่ 11  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคท่ี์จะเสนอเร่ืองอ่ืนใดนอกจากท่ีก าหนดไว้
หนังสือเชิญประชุมนั้น จะตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือเท่ากบั 
222.54 ลา้นหุน้  
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นายเกียรติฯ ผูรั้บมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า บริษัทมีโครงการใดอยู่ในประเทศเมียนมาร์หรือไม่ และคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบหรือไม่ 
 
นายชชัพลฯ ไดช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีโครงการใด ๆ ในประเทศเมียนมาร์  
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 490,153,643 99.9999 
2.  ไม่เห็นดว้ย 355 0.0001 
3.  งดออกเสียง 1,125 - 
4.  บตัรเสีย - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (65 ราย) 490,155,123 100.00 
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จากนั้น นายชชัพลฯ ไดต้อบค าถามจาก นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีไดฝ้ากค าถามไว ้สรุปไดด้งัน้ี 
 
ค าถามท่ี 1: คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ใชห้ลกัเกณฑ์ใดในการพิจารณาผูช้นะการประมูล 
ค าตอบ: คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน ไดมี้การประกาศใชว้ิธีการประกวดราคา โดยให้นกัลงทุนหรือบริษทัท่ีสนใจยื่น

เอกสารเพื่อประมูลราคาค่าไฟฟ้า 
 
ค าถามท่ี 2: ผูช้นะการประมูลมีเพียงรายเดียวใช่หรือไม่ 
ค าตอบ: จากหลกัเกณฑ์การคดัเลือกของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน จะมีโรงไฟฟ้าท่ีไดรั้บคดัเลือกทั้งหมดรวม 150 

เมกะวตัต ์โดยแบ่งเป็น โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 75 เมกะวตัต ์มีการก าหนดก าลงัการผลิตโครงการละไม่เกิน 3 เมกะ
วตัต ์คาดวา่จะมีโรงไฟฟ้า 25 โครงการ และโรงไฟฟ้าชีวะมวล 75 เมกะวตัต ์มีการก าหนดก าลงัการผลิตโครงการละ
ไม่เกิน 6 เมกะวตัต ์คาดว่าจะมีโรงไฟฟ้าไม่เกิน 12 โครงการ โดยรวมแลว้ตนคาดว่าจะมีโรงไฟฟ้าชุมชนท่ีผ่านการ
ประมูลทั้งหมดประมาณ 30 -35 โครงการ 

 
ค าถามท่ี 3: เงินลงทุนส าหรับโครงการมาจากแหล่งใดบา้ง  
ค าตอบ: หากเป็นการลงทุนโดยบริษทั ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) จะใช้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 2 

ต่อ 1 เท่า (D/E 2:1) 
 
ค าถามท่ี 4: อายสุัมปทานของโครงการประมาณก่ีปี 
ค าตอบ: อา้งอิงตามประกาศของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน โครงการจะไดรั้บสัญญาสัมปทาน PPA ระยะเวลา 20 ปี 
 
ค าถามท่ี 5: Cost of Capital (WACC) เป็นเท่าไร 
ค าตอบ: หากค านวณก่อนปี 2563 WACC จะประมาณร้อยละ 11 แต่หากค านวณในปี 2564 WACC ลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 5.8  
 
ค าถามท่ี 6: ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ท่ี UAC ประมาณการไวเ้ท่าไร 
ค าตอบ: หากโครงการไดรั้บราคาการซ้ือ-ขายไฟฟ้าเป็นไปตามอตัราปกติ ผลตอบแทนของโครงการจะประมาณร้อยละ 13 

อยา่งไรก็ตามขอ้มูลดงักล่าวยงัคงมีความไม่แน่นอน ทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บัอตัราการซ้ือ-ขายไฟฟ้า 
 
ค าถามท่ี 7: โครงการน้ีจะถึงจุดคุม้ทุน (Break-Even Point) ในปีท่ีเท่าไร 
ค าตอบ: หากโครงการไดรั้บราคาซ้ือ-ขายไฟฟ้าเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด โครงการจะคุม้ทุนภายใน 5 ปี อย่างไรก็ตามขอ้มูล

ดงักล่าวยงัคงมีความไม่แน่นอน ทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บัอตัราการซ้ือ-ขายไฟฟ้า 
 
ค าถามท่ี 8: บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ใน บริษทั ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั ในสัดส่วนเท่าไร 
ค าตอบ: ปัจจุบนั บริษทัยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในบริษทั ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั ในอตัราร้อยละ 100 แต่

ส าหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจะตอ้งมีวิสาหกิจชุมชนเขา้มาถือหุ้นบุริมสิทธ์ิในสัดส่วนร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน 
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ค าถามท่ี 9: ใครเป็นผูก้ าหนดราคาประกนัในการรับซ้ือเช้ือเพลิงจากวิสาหกิจชุมชน 
ค าตอบ: เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอโครงการกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงจะมีการท าบนัทึกขอ้ตกลงในการรับซ้ือ

วตัถุดิบร่วมกนัเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยจะอา้งอิงราคาซ้ือขายจากคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
 
 
ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ
สอบถามหรือใหค้วามเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดกล่าวปิดประชุมเวลา 15.20 น. 
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