
  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา 
ประธานกรรมการบริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นประธานท่ีประชุม  

 
นางสาวสรรพศิริ โสตถิสุพรไดก้ล่าวตอ้นรับและแนะน ากรรมการบริษทั ตวัแทนผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษา

กฎหมาย ต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
   
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา  ประธานกรรมการบริษทั 
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
4. นายชชัพล ประสพโชค  กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย การตลาดและปฏิบติัการ  
5. นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   
7. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

 
ตัวแทนผู้สอบบัญชี 

1. นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์  บจก.สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
ทีป่รึกษากฎหมาย 

1. นายสมยศ สุธีรพรชยั  บจก. วายแูอนดพ์าร์ทเนอร์ส 
 

จากนั้น นางสาวสรรพศิริ โสตถิสุพรไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงระเบียบและขอ้ก าหนดการประชุมท่ีปรึกษา
กฎหมายช้ีแจงรายละเอียดดงัน้ี 
1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี 
หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้
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3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้น
ท่านใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าท่ีเก็บ
บตัรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงท่ีใช้เป็นมติท่ีประชุม และจะถือว่าผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน รวมทั้งกรณีบตัรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัร
ลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะก ากบัดว้ย   

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู ้ถือหุ้นนั้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ ใหถื้อเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะนั้นเป็นคะแนนเสียงท่ีใช้
นบัเป็นมติท่ีประชุม 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิไดร้ะบุความประสงค์ในการออกคะแนน
เสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ธีิเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมสายเกินกวา่เวลาท่ีก าหนด   ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ
สามารถลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมได ้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านั้น 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้ได ้โดยฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

8. ส าหรับมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระของการประชุมคร้ังน้ี ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในวาระท่ี 2 เป็นเร่ืองรายงานใหท่ี้ประชุมทราบไม่ตอ้งลงมติ วาระท่ี 4 และ 6 ตอ้ง
ผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และวาระท่ี 9 ตอ้งผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ส่วนวาระท่ี 11 แลว้แต่กรณีวา่ผูถื้อหุน้จะเสนอเร่ืองใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

9. หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นนั้นจะตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 153.58 ลา้นหุน้ 

 
หลงัจากนั้น นางสาวสรรพศิริ โสตถิสุพร ได้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี เม่ือจบการประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านน าส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการ
ประชุมให้กบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัเพื่อจดัเก็บไวเ้ป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป  จากนั้นได้เรียนเชิญ นาย
ไพบูลย ์เสรีววิฒันา ประธานกรรมการบริษทัและประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม โดยประธาน
ขออาสาสมคัร 1 ท่านในการนบัคะแนนเสียง โดยนางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม (ผูรั้บมอบฉนัทะ) รับเป็นอาสาสมคัร
ในการร่วมนบัคะแนนเสียง 

 
ประธานไดช้ี้แจงเพิ่มเติมใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการประชุมคร้ังน้ี จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 1-

11 ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซกัถาม ขอให้ผูถื้อหุ้นถาม
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เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระนั้นๆ ส าหรับประเด็นอ่ืนๆให้ผูถื้อหุ้นถามใน “วาระอ่ืนๆ” ในช่วงทา้ยของการประชุม
ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 110 ราย จ านวนหุ้นรวม 309,326,501 หุ้นและผูรั้บ
มอบฉันทะซ่ึงไดรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นจ านวน 61 ราย จ านวนหุ้นรวม 33,820,192 หุ้น รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมดเป็นจ านวน 171 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 343,146,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.48 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมด 460,749,478 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีก าหนดองค์
ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 

 
จากนั้นประธานจึงไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นตามหนังสือเชิญ

ประชุม เป็นล าดบั 
 
วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2555 

 
ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีจะเป็นการรับรองดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  ซ่ึงรายงานการประชุมดงักล่าวไดน้ าส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายเพื่อพิจารณาล่วงหนา้แลว้ จึงขอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 
2555 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม

และใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใดประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2555 
 

มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2555   โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 343,113,755 99.9793 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง        71,000 0.0207 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (174 ราย) 343,184,755 100.00 
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วาระที ่2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555 
 

 ประธานไดม้อบหมายให้ นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงาน 
ผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 2555 

 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง ร้อยละ(%) 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 811.82 ลดลง 15.22 
รายไดอ่ื้นๆ 8.91 เพิ่มข้ึน 28.20 
ก าไรขั้นตน้ 194.15 เพิ่มข้ึน 21.14 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 27.26 เพิ่มข้ึน 4.48 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 61.17 เพิ่มข้ึน 10.80 
ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได ้(งบการเงินรวม)  142.19 เพิ่มข้ึน 38.53 
ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได ้(เฉพาะกิจการ) 115.02 เพิ่มข้ึน 40.50* 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 30.31 เพิ่มข้ึน 36.47 
ก าไรเบด็เสร็จรวม (หกัภาษีเงินไดแ้ลว้) 115.69 เพิ่มข้ึน 44.22 

       * การค านวณอตัราการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ไม่รวมถึงรายไดเ้งินปันผล ในปี 2554 จ านวน 35.97 ลา้นบาท  
 

นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ในปี 2555 บริษทัมี ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.48  และค่าใชจ่้าย
ในการบริหารเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.80 เน่ืองจากทางบริษทัอยู่ในช่วงก าลงัเติบโตจากพนกังานเม่ือปี 2554 ท่ีมีประมาณ 
40 คน ปี 2555 เพิ่มข้ึนจ านวน ประมาณ 60 คน และจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากมีขยายกิจการ รวมถึงมีการขยายตวัของ
การผลิต การขายและการบริหาร 

 
ในส่วนของก าไร บริษทัมีก าไรก่อนหักภาษีเงินได ้(เฉพาะกิจการ) จ านวน 115.02 ลา้นบาทมีจ านวนเพิ่มข้ึน

จากปี 2554 ถึงร้อยละ 40.50  และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ของบริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมทุน จ านวน 30.31 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 36.47 ท าให้ในปี 2555 บริษทัมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม 
(หลงัหกัภาษีเงินไดแ้ลว้) จ  านวน 115.69 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 44.22 เม่ือเทียบกบัปี 2554 ถือเป็นก าไรท่ีสูง
ท่ีสุดนบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั 
 
 ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินในปี 2555 บริษทัมี Gross Profit Margin ร้อยละ 23.92, Net Profit ร้อยละ 
14.10, ROA ร้อยละ 15.05, ROE ร้อยละ 21.89  ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2554   นอกจากน้ีในปี 2555 
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บรษิทั ยูนเิวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท์แอนดเ์คมิคลัส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทัไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท ส่งผลให้ในปี 2555 
EPS ท่ีไดเ้ท่ากบัหุ้นละ 0.29 บาทสูงกวา่เม่ือเทียบกบัEPS ปี 2554 หุ้นละ 0.20 บาทท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
(ตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปี 2555) หรือเท่ากบั 0.47 ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (ตามท่ีแสดงอยู่ในงบ
การเงินประจ าปี 2554) 

 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในช่วง 4 ปีท่ีผา่นมา (2552 – 2555) วา่ ผูถื้อหุ้นจะ

เห็นถึงการเติบโตของก าไรท่ีเพิ่มสูงข้ึน ยกเวน้ในช่วงปี 2554 ท่ีผลก าไรของบริษทัลดลง  เน่ืองจากบริษทั บางจาก  
ไบโอฟูเอล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ไดรั้บผลกระทบจากภาวะน ้ าท่วมซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดการณ์
ไว ้แต่เม่ือเหตุการณ์เขา้สู่สภาวะปกติจึงส่งผลใหปี้ 2555 บริษทัมีก าไรเป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว ้

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามและ

ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2555 
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 

  ประธานแจง้ท่ีประชุมทราบวา่งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 แห่งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินท่ีบริษทัไดน้ าส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้โดยฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2555 สรุปได ้ดงัน้ี 
 

 2555 2554 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 1,018.96 518.08 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 379.55 100.52 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 820.72 964.54 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 115.69 80.22 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.29 0.47 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้) 436,449,478* 172,499,988 

    * วนัท่ี 22 ต.ค. 55 มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จาก 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใดประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 

 
มติทีป่ระชุม  อนุมัตงิบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 โดยมมีติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 11 ราย จากเดิม 174 ราย 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  เพือ่ให้สอดคล้อง
กบัการลดทุนจดทะเบียน 

 
ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงวาระดงักล่าวต่อท่ีประชุม 
 
นายสมยศ สุธีรพรชยั แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ สืบเน่ืองจากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือ

วนัท่ี 19 ตุลาคม 2555 ซ่ึงไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพื่อรองรับการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ  านวน 92,200,000 หุ้น แต่เน่ืองจากมีเศษหุ้นเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ านวน 50,497 หุ้น  จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 276,474,739 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 276,449,490.50 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 552,898,981 หุ้น มูลค่า ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ี
เหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ านวน 50,497 หุ้นดงักล่าว และการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนทะเบียน เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 276,449,490.50 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบหกลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยเกา้สิบบาทหา้สิบสตางค)์ 
              แบ่งออกเป็น         552,898,981 หุน้ (หา้ร้อยหา้สิบสองลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนแปดพนัเกา้ร้อยแปดสิบเอด็หุน้)               

         มูลค่าหุน้ละ                    0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 

           หุน้สามญั              552,898,981 หุน้ (หา้ร้อยหา้สิบสองลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนแปดพนัเกา้ร้อยแปดสิบเอด็หุน้)                 
        หุน้บุริมสิทธ์ิ                      -      หุน้ 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 343,852,595 99.9985 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง          5,000 0.0015 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (185 ราย)* 343,857,595 100.00 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใดประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 276,474,739 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 276,449,490.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จ านวน 50,497 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้องกับการ   
ลดทุนจดทะเบียน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารอง ตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 

  
ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงวาระดงักล่าวต่อท่ีประชุม 

 
นายสมยศ สุธีรพรชยั ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของ

ก าไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้และส ารองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 
0.11112 บาท/หุน้ เป็นเงินทั้งส้ิน 51,198,482 บาท  คิดเป็นร้อยละ 60.88 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละส ารอง
ตามกฎหมาย โดยแบ่งจ่าย ดงัน้ี  

1. หุน้ปันผล ในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นเงิน 0.10 บาท/หุน้ 
2. เงินปันผล ในอตัรา 0.01112 บาท/หุน้     

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่าย
เป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท โดยมีก าหนดการจ่ายปันผล ดงัน้ี 

วนับนัทึกรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล  3 เมษายน 2556 
วนัท่ีรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน  4 เมษายน 2556 
วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 3 พฤษภาคม 2556 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 343,839,595 99.9948 
2.  ไม่เห็นดว้ย        13,000 0.0038 
3.  งดออกเสียง          5,000 0.0014 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (185 ราย) 343,857,595 100.00 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอใหมี้การตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีกจ านวน 4,426,337.11 
บาท รวมเงินส ารองตามกฎหมายทั้งส้ินจ านวน 17,366,731.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.28 ของทุนจดทะเบียนก่อนการ
จ่ายหุน้ปันผล  โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 2555 2554 
รายไดร้วม 820,878,479.24 1,001,438,443.30 

ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 88,526,742.14 95,421,139.05 
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 84,100,405.03 90,650,082.10 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้* 436,449,478 172,499,988 
เงินปันผลต่อหุน้  0.11112 0.4167 
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 51,198,482.00 68,129,997.00 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ 
หลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 

60.88 75.15 

หมายเหตุ: *วนัท่ี 15 มกราคม 2556 มีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้กบัประชาชนและนกัลงทุน
ทัว่ไป เม่ือวนัท่ี 10 – 11 มกราคม 2556  มีผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 230,374,739 บาท แบ่งออกเป็น
หุน้สามญัจ านวน 460,749,478 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม

และใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.11112 บาท และการตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2555จ านวน 4,426,337.11 บาท  โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ   
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 185 ราย 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 343,850,706 99.9948 
2.  ไม่เห็นดว้ย -             0.00 
3.  งดออกเสียง          18,000 0.0052 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (187 ราย)* 343,868,706 100.00 



P a g e  | 9 

 

 

บรษิทั ยูนเิวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท์แอนดเ์คมิคลัส ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่1 อาคารทพีีแอนดท์ ี ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19  ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

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

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
และการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 
ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงวาระดงักล่าวต่อท่ีประชุม 
 
นายสมยศ สุธีรพรชยัไดช้ี้แจงวา่ สืบเน่ืองจากวาระท่ี 5 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น

สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้นั้น บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ให้ดอ้ยไป
กวา่เดิม  โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 276,449,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 331,749,490.50 บาท แบ่ง
ออกเป็น 663,498,981 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ  านวนไม่เกิน 110,600,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. เพิ่มทุนโดยการออกหุน้สามญัใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จ านวนไม่เกิน 92,150,000 หุน้ 
2. เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ านวนไม่เกิน 18,450,000 หุน้  

และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนทะเบียน เป็นดงัน้ี 
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 331,749,490.50 บาท (สามร้อยสามสิบเอด็ลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยเกา้สิบบาทหา้สิบสตางค)์            

                 แบ่งออกเป็น          663,498,981 หุน้ (หกร้อยหกสิบสามลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนแปดพนัเกา้ร้อยแปดสิบเอด็หุน้)               
                 มูลค่าหุน้ละ                      0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 
         โดยแบ่งออกเป็น 
                 หุน้สามญั               663,498,981 หุน้ (หกร้อยหกสิบสามลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนแปดพนัเกา้ร้อยแปดสิบเอด็หุน้)               
                 หุน้บุริมสิทธ์ิ                    -        หุน้ 
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใดประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 276,449,490.50 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จ านวน 331,749,490.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 110,600,000 หุ้นโดยมีเงื่อนไข
ตามที่เสนอ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  โดยมีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 187 ราย 
 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและ

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 
 
ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงวาระดงักล่าวต่อท่ีประชุม 
 
นายสมยศ สุธีรพรชยัไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุม     

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 110,600,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

7.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 92,150,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ใหผู้ถื้อหุน้เดิม เพื่อ
รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 

7.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 18,450,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม

และให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใดประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบก าหนด
วตัถุประสงค ์เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลและการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 

 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 110,600,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 343,863,206 99.9948 
2.  ไม่เห็นดว้ย -            0.00 
3.  งดออกเสียง          18,000 0.0052 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (188 ราย)* 343,881,206 100.00 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 343,863,206 99.9948 
2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00 
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วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 

 ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดวา่
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3) โดยอตัรา  ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม (1/3)  ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ประกอบดว้ย 

1. นายกิตติ  ชีวะเกตุ กรรมการ 
2. นายชชัพล  ประสพโชค กรรมการ 
3. นางสาวจีระพนัธ์  จินดา กรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนั
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุ้น โดยประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บเสนอ
ช่ือ ปรากฏรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัไดน้ าส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้ 
 

ประธานไดแ้จง้เพิ่มเติมวา่ ส าหรับการลงมติในวาระน้ีจะพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และ
ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และน าส่งให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัเม่ือจบการ
ประชุม  ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ี
ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมก่อนท่ีจะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซกัถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใดประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมเร่ิมลงมติเลือกตั้งกรรมการตามล าดบั ดงัน้ี 

 
1. นายกิตติ  ชีวะเกตุ 

มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกตั้ง นายกิตติ  ชีวะเกตุ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดยมีมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 
 
 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
3.  งดออกเสียง          18,000 0.0052 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (188 ราย) 343,881,206 100.00 
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2. นายชชัพล  ประสพโชค 

มติทีป่ระชุม  อนุมัติเลอืกตั้ง นายชัชพล  ประสพโชค กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง   โดยมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
3. นางสาวจีระพนัธ์  จินดา 

มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวจีระพันธ์  จินดา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหน่ึง  
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

   * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 188 ราย 
 
วาระที ่9  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2556 
 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงวาระดงักล่าวต่อท่ีประชุม 
  

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 343,856,384 99.9928 
2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00 
3.  งดออกเสียง 24,822 0.0072 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (188 ราย) 343,881,206 100.00 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 343,856,384 99.9928 
2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00 
3.  งดออกเสียง       24,822 0.0072 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (188 ราย)                         343,881,206 100.00 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 343,858,384 99.9928 
2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00 
3.  งดออกเสียง 24,822 0.0072 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (189 ราย) 343,883,206 100.00 
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นายสมยศ สุธีรพรชยั ไดช้ี้แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบั
ของบริษทั ก าหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
จากขอ้มูลอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีมากข้ึนโดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัส าหรับปี 2556 รวมเป็นเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีองคป์ระกอบค่าตอบแทน ดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2556 ปี 2555 หน่วย 
ประธานกรรมการ 25,000             25,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการ 10,000             10,000 ต่อคน/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000             15,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการตรวจสอบ 10,000             10,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการบริหาร 5,000              5,000 ต่อคน/เดือน 
ค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งส้ิน ไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท   ไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท ต่อปี 
โบนสักรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร ไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท ไม่เกิน 1.2 ลา้นบาท ต่อปี 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  

 
นายธนาวิน ช่ืนวฒันาประณิธิ (ผูถื้อหุ้น) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ จากประสิทธิภาพในการด าเนินงานและหลกัธรรมาภิ

บาลของบริษทั จึงเห็นควรปรับข้ึนเงินเดือนกรรมการตามอตัราเงินเฟ้อ 
 
ประธานได้ช้ีแจงว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้ นมีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา โดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าว และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  แต่เน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นเสนอความเห็นท่ีแตกต่างจากท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอไวเ้ดิม 
ประธานจึงขอมติเห็นชอบจากท่ีประชุม โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2556 จ านวน 1,648,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.48  จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติัตามท่ีอตัราท่ีเสนอไวเ้ดิม 
 

นางจุไรรัตน์  กีรติวรนนัท ์(ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามเก่ียวกบัวิธีการในการก าหนดค่าตอบแทนในส่วนของโบนสั
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จากเดิมไม่เกิน 1.2 ลา้นบาท ในปี2555 เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท ในปี 2556  
 

ประธานไดช้ี้แจงว่า ค่าตอบแทนในส่วนของโบนสักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีเพิ่มข้ึนจากปีก่อน พิจารณา
จาก 2 ปัจจยัดงัน้ี 
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1. จากการคาดการณ์ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
2. จากแนวโนม้จ านวนกรรมการท่ีอาจจะมีเพิ่มข้ึน 

 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2556 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2556 รวมเป็นเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่เสนอ โดย
มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
วาระที ่10  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2556 
 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงวาระดงักล่าวต่อท่ีประชุม 
  
นายสมยศ สุธีรพรชยั ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา

คดัเลือกผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและของ
บริษทัยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี 2556 ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีตั้งแต่ปี 2552 และไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มี
ส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 

1. นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 หรือ 
2. นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104หรือ 
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 

ส าหรับอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชีส าหรับปี 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
รายละเอยีดการสอบบัญชี 2556 2555 

ค่าสอบบัญชีบริษัท 940,000 650,000 
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 210,000 75,000 
ค่าบริการอืน่ๆ 160,000 120,000 
รวมค่าตอบแทนทั้งส้ิน 1,310,000 845,000 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 342,132,855 99.4910 
2.  ไม่เห็นดว้ย          4,000 0.0012 
3.  งดออกเสียง   1,746,351 0.5078 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (189 ราย) 343,883,206 100.00 
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คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
ตามท่ีเสนอขา้งตน้ และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2556  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 1,310,000 บาท 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  
 
นายเรืองชยั เจริญธนนนัท ์(ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามเก่ียวกบัสาเหตุของการเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบญัชีส าหรับ

ปี 2556 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,310,000 บาท  
 
นายเอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ีแจงว่า เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อย คือ 

บริษทั ยูเอซี ไฮโดรเทค จ ากดั มีแผนการขยายกิจการโดยมีโครงการลงทุนเพิ่มมากข้ึน ท าให้การตรวจสอบบญัชีมี
รายละเอียดและเน้ือหาท่ีจะตอ้งตรวจสอบเพิ่มมากข้ึนจากเดิม ส่งผลใหก้ารก าหนดค่าสอบบญัชีในปี 2556 เพิ่มข้ึนเม่ือ
เทียบกบัปี 2555ทั้งน้ีค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้า่นการต่อรองราคาและไดมี้การเปรียบเทียบราคากบับริษทัอ่ืนแลว้ 

 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

ประจ าปี 2556 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2556 จ านวนไม่เกิน 1,310,000 
บาท ตามทีเ่สนอ  โดยมมีติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

   * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 189 ราย 
 

วาระที ่11  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 
นายสมยศ สุธีรพรชยั ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะเสนอเร่ืองอ่ืนใด

นอกจากท่ีก าหนดไวห้นังสือเชิญประชุมนั้น จะตอ้งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือเท่ากบั 153,580,000 หุน้ 

  

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 343,841,912 99.9878 
2.  ไม่เห็นดว้ย 4,000 0.0012 
3.  งดออกเสียง 37,822 0.0110 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (190 ราย) 343,883,734 100.00 
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ประธานไดแ้จง้เพิ่มเติมวา่ บริษทัไดมี้การประกาศในเวบ็ไซดข์องบริษทัเพื่อเชิญใหผู้ถื้อหุ้นเสนอวาระก่อนการ
ประชุม  โดยวาระใดท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมจะถูกน ามาเสนอเป็นวาระการประชุม  แต่ไม่มีการ
เสนอวาระเขา้มายงับริษทัในช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้  ส าหรับในการประชุมวนัน้ี หากไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ี
ประชุมพิจารณา จึงขอเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้
สอบถามสรุปได ้ดงัน้ี 

นายไกรวลัย ์ คทวณิช (ผูถื้อหุ้น) ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัขอ้มูลของกรรมการในเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
ดงัน้ี 

1.  สัดส่วนการถือหุน้ของนายชชัพล ประสพโชค ท่ีระบุสัดส่วนการถือหุน้ไวร้้อยละ 57.29 ไม่น่าจะถูกตอ้ง จึง
ขอทราบสัดส่วนการถือหุน้ท่ีถูกตอ้ง 

2.  การน าเสนอประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงบางท่านอยูก่บับริษทัมานาน การรายงานประสบการณ์การ
ท างานในช่วง 5 ปี อาจจะไม่เหมาะสม จึงเสนอแนะให้รายงานประสบการณ์โดยสังเขป เพื่อให้ทราบว่า
กรรมการแต่ละท่านมีประสบการณ์การท างานดา้นใดมาบา้ง 

 
ประธานไดข้อใหเ้ลขานุการบริษทั แจง้สัดส่วนการถือหุ้นท่ีถูกตอ้งของนายชชัพล ประสพโชค โดยเลขานุการ

บริษทัได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่านายชัชพล มีสัดส่วนการถือหุ้น 3,008,303 หุ้น (ร้อยละ 0.69) และประธาน
มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัพิจารณาและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลต่อไป 

 
นางรุ่งศรี  เจียรนยัขจร (ผูรั้บมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย)ไดส้อบถามวา่เหตุใดบริษทัจึงลงทุน

ในพลงังานทดแทนแทนการลงทุนในธุรกิจหลกั เน่ืองจากพลงังานทดแทนมีความเส่ียงในอตัราท่ีสูง  และบริษทัมี
แนวทางในการรองรับความเส่ียงอยา่งไร 

 
ประธานไดม้อบหมายให ้นายกิตติ ชีวะเกตุ เป็นผูช้ี้แจงประเด็นขอ้สอบถามดงักล่าว 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบวา่ ธุรกิจหลกัของบริษทั ซ่ึงเป็นการน าเขา้และจ าหน่ายสารเคมี

และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในโรงงานปิโตรเคมี โรงกลัน่น ้ ามนั และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงการเติบโตของโรงงาน
ดงักล่าวมีขีดจ ากดัในด้านการลงทุนและส่ิงแวดล้อม รวมถึงการขอใบอนุญาตต่างๆ ส่งผลให้อตัราการเติบโตลด
นอ้ยลงเม่ือเทียบกบัการเติบโตในอดีต  อยา่งไรก็ดี บริษทัมีความช านาญในธุรกิจดา้นพลงังานมานานกว่า 20 ปี  จึง
เห็นศกัยภาพและการเติบโตดา้นพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในอนาคต ประกอบกบัการด าเนินธุรกิจหลกั
ของบริษทัอ านวยประโยชน์ต่อธุรกิจพลงังานทดแทน ดงัน้ี 

1. สินคา้และเทคโนโลยท่ีีบริษทัจ าหน่าย สามารถน ามาใชใ้นการผลิตพลงังานทดแทนได ้
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2. ลูกคา้ของการผลิตพลงังานทดแทนเป็นลูกคา้กลุ่มเดียวกบัธุรกิจหลกั คือ กลุ่ม ปตท.  ซ่ึงบริษทัมีการท า
สัญญาซ้ือขายก๊าซในระยะยาว จึงถือเป็นการปิดความเส่ียงทางดา้นการเงินในการท าธุรกิจโดยทุกโรงงาน
จะมีการท าสัญญาซ้ือขายระยะยาวเพื่อปิดความเส่ียงในการลงทุน 

ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดค้  านึงถึงความเส่ียงในทุกดา้น เพื่อป้องกนัและปิดความเส่ียงทุกดา้นใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 
จากนั้นประธานไดม้อบหมายให ้นายกิตติ ชีวะเกตุ ช้ีแจงภาพรวมและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั ใน

ปี 2556 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  บริษทัไดต้ั้งเป้ารายไดร้วมในปี 2556 เพิ่มข้ึนจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 20-30 ซ่ึงเป็นรายไดจ้าก 
 ธุรกิจหลกั - การน าเขา้และจ าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ 
 โครงการก๊าซชีวภาพอดัความดนัสูง (CBG) ท่ีอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเสร็จสมบูรณ์และเร่ิม

ด าเนินการผลิตแลว้ 
 โครงการโรงงานผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (PPP) ท่ีอ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ท่ีคาดวา่สามารถ

เร่ิมการผลิตไดภ้ายในเดือนพฤษภาคม 2556  
 โครงการผลิตน ้าจ  าหน่ายของบริษทัยอ่ย (UAC-Hydrotek) ซ่ึงเร่ิมด าเนินการเม่ือปี 2555 และคาดวา่จะ

เร่ิมรับรู้รายไดจ้ากบริษทัยอ่ยในปี 2556 
2.  ลงทุนในโครงการ CBG อีก 20 โครงการ ในภาคเหนือและภาคอีสาน โดย 10 โครงการแรกในภาคเหนือ

เป็นของบริษทั (UAC) ซ่ึงไดเ้ร่ิมด าเนินการโครงการแรกแลว้คือ CBG แม่แตง 2  โดยคาดวา่จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 
2556    ส่วนอีก 10 โครงการ เป็นของบริษทัยอ่ย (UAC&TPT Energy) ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัเลย ซ่ึงจะ
มีการร่วมทุนกบับริษทั เทพประทานพร จ ากดั และทั้ง 20 โครงการขา้งตน้ไดรั้บการส่งเสริมจากกระทรวงพลงังานใน
การให้เงินสนับสนุนโครงการ  ทั้งน้ี  โครงการทั้ง 20 โครงการดังกล่าวใช้การออกแบบโรงงานท่ีคล้ายกนั เพื่อ
ประหยดัตน้ทุนในการก่อสร้างและการลงทุน  อีกทั้งยงัใชพ้นกังานจ านวนไม่มากท าใหบ้ริษทัสามารถลดค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินโครงการได ้

3.  บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั (BBF) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุน มีแผนการขยายก าลงัการผลิตอีก 1 โรงงาน 
โดยมีก าลงัการผลิต 300,000 ลิตร/วนั  ซ่ึงคาดวา่จะสร้างโรงงานเสร็จประมาณปลายปี 2557 เพื่อรองรับความตอ้งการ
น ้ามนัไบโอดีเซลท่ีเพิ่มข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล 

 
นอกจากน้ี บริษทัมีแผนขยายการลงทุนโครงการในอนาคต  โดยลงทุนในโครงการเก่ียวกบัพลงังานทางเลือก

และพลงังานทดแทน รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ส่งผลใหส้ัดส่วนรายไดจ้ากการ
ลงทุน จะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 50 ของรายไดร้วม ภายในปี 2558   

 
นางรุ่งศรี  เจียรนยัขจร (ผูรั้บมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) ไดส้อบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัแหล่งเงิน

ลงทุน ความเพียงพอของเงินลงทุน และวธีิด าเนินการในการจดัหาเงินลงทุนในการสร้างโรงงาน CBG 
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นายกิตติ ชีวะเกตุไดช้ี้แจงวา่ บริษทัไดว้างแผนการจดัหาเงินลงทุนโครงการ  โดยมีแหล่งเงินลงทุน ดงัน้ี 
1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม (RO) และ ประชาชน

ทัว่ไป (PO) 
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1  ซ่ึงจะเพิ่มเงินทุนของบริษทั

เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจง้ความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิ 
3.    การเติบโตของก าไรท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการขยายตวัของรายได ้ 
4.    เงินสนบัสนุนโครงการจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง 
5. เงินสนบัสนุนแบบให้เปล่าจากส านกังานนโยบายและแผนพลงังานท่ีสนบัสนุนเงินลงทุนโครงการในอตัรา

ร้อยละ10 ของมูลค่าลงทุนหรือโครงการละ 10 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัได้รับอนุมติัเงินสนับสนุนแล้วทั้ง 20 
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 200 ลา้นบาท 

 
นางรุ่งศรี  เจียรนัยขจร (ผูรั้บมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าหาก

โครงการ CBG  มีก าไรจากการด าเนินงานและระยะเวลาคืนทุนของโครงการไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้บริษทัมีแผน
รองรับอยา่งไร 

 
นายกิตติ ชีวะเกตุไดช้ี้แจงวา่ ก่อนเร่ิมโครงการ CBG  บริษทัไดมี้การวางแผนการสร้างรายได ้โดยการท าสัญญา

ระยะยาวกบัลูกคา้เพื่อทราบรายไดท่ี้ชดัเจนและแน่นอนของโครงการ เช่น โรงงาน CBG ท่ีแม่แตง 1 มีการท าสัญญาซ้ือ
ขายเป็นระยะเวลา 15 ปี เป็นตน้  ซ่ึงความตอ้งการ CBG ยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

 
นางรุ่งศรี  เจียรนยัขจร (ผูรั้บมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ ถา้ในอนาคต

รายไดท่ี้ไดรั้บจากโครงการ CBG คงท่ี บริษทัจะยงัด าเนินธุรกิจดา้น Trading หรือไม่ 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุได้ช้ีแจงว่า บริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจด้าน Trading เน่ืองจากเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัซ่ึง

ด าเนินงานมา 17 ปี มีกลุ่มลูกค้าท่ีชัดเจน และมีสินค้าท่ีสามารถจ าหน่ายได้   อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนขยายการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัไดข้ยายงานดา้นการบริการดา้นสินคา้ท่ีจ  าหน่ายเพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บับริษทั 

 
นายนนัทภพ รุ่งวฒันะกิจ (ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถามแนวทางในการจดัหาแรงงาน ท่ีจะมาควบคุมโรงงาน CBG  ทั้ง 

20 โครงการ 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุไดช้ี้แจง้ว่า โรงงาน  CBG ใช้ระบบ PLC Control ท่ีมีการควบคุมดว้ยระบบหน้าจอ ซ่ึงใช้

พนกังานปฏิบติัการจ านวน 1 คนต่อกะ  มีพนกังานขบัรถตกัหญา้เขา้สู่ระบบสายพานและพนกังานท่ีท าหนา้ท่ีต่อท่อเติม
ก๊าซให้กบัรถ ปตท. ซ่ึงโดยรวมแลว้จะใช้พนกังานไม่มากนกั  โดยโรงงาน CBG ท่ีอ  าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มี
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พนักงานทั้งหมด จ านวน 13 คน ท างานเป็นกะเน่ืองจากโรงงานท าการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีการทดสอบ
คุณภาพของ CBG ตลอดเวลาโดยพนกังานห้อง Lab จ านวน 3 คน   ทั้งน้ี บริษทั จะใช้โรงงานท่ีอ าเภอแม่แตง เป็น
ตน้แบบในการสอนและฝึกงาน (Training) เพื่อรองรับอตัราพนักงานส าหรับโรงงานอ่ืนท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการ
ออกแบบและก่อสร้างโรงงานท่ีเหมือนกนั  

 
นายประสาร  อนิวรรตสถิต (ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถามแผนงาน และสัดส่วนรายไดใ้นช่วง 3 ปีขา้งหนา้  
 
นายกิตติ ชีวะเกตุไดช้ี้แจง้วา่สัดส่วนรายไดบ้ริษทัมาจาก 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสารเคมี (Trading), 

ก๊าซชีวภาพอดัความดนัสูง (CBG), โรงงานผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (PPP) และ การผลิตน ้าจ  าหน่าย (UAC-Hydrotek) 
โดยคาดวา่สัดส่วนรายไดใ้นช่วง 3 ปีขา้งหนา้ มาจากธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสารเคมี (Trading) ประมาณร้อยละ 50 และ
รายไดจ้ากการลงทุนในโครงการ CBG, PPP และ UAC-Hydrotek รวมกนัประมาณร้อยละ 50 

 
จากนั้นประธานไดม้อบหมายใหน้ายชชัพล ประสพโชค รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย การตลาดและปฏิบติัการ 

อธิบายภาพพิธีเปิดโรงงาน CBG  ท่ีอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556,  ภาพโรงงาน PPP ท่ี
อ  าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั และ ภาพวนัท่ีไปเยีย่มชมโรงงาน BBF 

 
นายชชัพล ประสพโชค ไดร้ายงานความคืบหน้าของโครงการ CBG และ PPP โดยเร่ิมตั้งแต่การก่อสร้างจนถึง

ปัจจุบนั  ซ่ึงโครงการ  CBG ไดเ้ปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยไดรั้บเกียรติจากนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงาน ร่วมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี ผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ ปลดักระทรวง
พลงังาน ผูบ้ริหารของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และแขกผูมี้เกียรติจากทั้งภาครัฐและเอกชน   

 
ส าหรับโครงการ PPP นั้น ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการประกอบท่ีประเทศเกาหลี

ใต ้และไดน้ าเขา้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์มาท่ีโรงงานแลว้  ซ่ึงการก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จไปกวา่ร้อยละ 80  และคาด
วา่จะเร่ิมทดสอบการผลิตไดใ้นเดือนพฤษภาคม 2556   นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2556 บริษทัไดจ้ดักิจกรรม
ส าหรับผูถื้อหุ้น ในการเขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั (BBF)  โดยมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมกิจกรรม
ดงักล่าวจ านวน 60 ท่าน 

 
นายอนุ วอ่งสารกิจ (ผูถื้อหุ้น)ไดส้อบถามเก่ียวกบั ราคาขาย CBG วา่บริษทัมีมาตรการควบคุม ปริมาณ ราคาของ

หญา้เนเปียร์อย่างไร  และบริษทัมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัส่วนอ่ืนนอกจากทางภาคเหนือและอีสานหรือไม่ เน่ืองจาก
อาจเกิดปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบท่ีอาจส่งผลต่อราคาขาย CBG  
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นายชชัพล ประสพโชค ช้ีแจงวา่ โครงการ CBG แม่แตง 1 ไดมี้การก าหนดราคาขาย CBG ตลอดอายุของสัญญา
ซ้ือขายก๊าซซ่ึงจะมีการปรับข้ึนทุกปีตามสูตรการค านวณราคา  ส่วนเร่ืองวตัถุดิบขาดแคลนเป็นเร่ืองท่ีบริษัทให้
ความส าคญั โดยบริษทัจะท าสัญญากบัเกษตรกรในพื้นท่ี ซ่ึงการปลูกหญา้เนเปียร์ตอ้งใช้พื้นท่ีประมาณ 400 ไร่ต่อ 1
โครงการ  อีกทั้งกระทรวงพลงังานมีนโยบายส่งเสริมการปลูกหญา้เนเปียร์ โดยมีการส่งเสริมผา่นมูลนิธิให้มีการสร้าง
นิคมสร้างตนเองในพื้นท่ีห่างไกล โดยการจัดกลุ่มเกษตรกรรวมกันเป็นสหกรณ์เพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์  ซ่ึงให้
ผลตอบแทนสูงกว่าพืชทางการเกษตรชนิดอ่ืน จึงน่าจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกหญา้เนเปียร์เพิ่มมากข้ึน  
ส าหรับโครงการทางภาคอีสานนั้น บริษทั เทพประทานพร จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุน มีพื้นท่ีในการปลูกพืชพลงังาน
ประมาณ 3,000 – 4,000 ไร่ ซ่ึงสามารถป้องกนัความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบได ้

 
ประธานไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหญา้เนเปียร์วา่เป็นพืชท่ีปลูกง่าย เติบโตเร็ว ใชน้ ้ านอ้ย และสามารถเก็บเก่ียว

ไดปี้ละ 6 คร้ัง โดยการปลูก 1 คร้ังสามารถเก็บเก่ียวไดน้าน 3-5 ปี ซ่ึงเหมาะกบัการปลูกในประเทศไทย  ซ่ึงในยุโรปมี
โรงงาน CBG ท่ีใชห้ญา้เนเปียร์เป็นวตัถุดิบกวา่ 3,000 โรง 

 
นายกิตติ ชีวะเกตุไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า บริษทัอาจมีการใช้วตัถุดิบอ่ืนนอกเหนือจากหญา้เนเปียร์  เช่น ของเสียจาก

ฟาร์มหรือโรงงานอุตสาหกรรม ขยะอินทรีย ์มูลสัตว ์เป็นตน้  ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัแต่ละพื้นท่ีตั้งของโครงการ 
 
นางสาวมณี จิรมณีกุล (ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถามว่า เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การน าเขา้ก๊าซจาก

ประเทศเพื่อนบา้นจะมีผลกระทบกบับริษทัหรือไม่ และบริษทัมีแผนรองรับอยา่งไร 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ช้ีแจ้งว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลดีต่อราคาก๊าซท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

เน่ืองจากราคาก๊าซในประเทศไทยปัจจุบนัมีราคาต ่าเม่ือเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น จึงเป็นโอกาสดีท่ีราคา CBG  และ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมจาก PPP  จะสูงข้ึน ส่งผลใหร้ายไดข้องบริษทัท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

 
นายชชัชยั  คุณงาม (ผูถื้อหุ้น) ขอทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (PPP) 

และโครงการผลิตน ้าจ  าหน่ายของ UAC-Hydrotek 
 
นายชชัพล  ประสพโชคไดช้ี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั PPP วา่เป็นโครงการท่ีใชว้ตัถุดิบจากก๊าซธรรมชาติ

ท่ีเผาทิ้งจากแหล่งน ้ ามนัดิบ โดยผลิตภณัฑ์ท่ีได้จาก PPP ไดแ้ก่ CNG  LPG และ NGL  ส่วนโครงการผลิตน ้ าจ  าหน่าย
ของ UAC-Hydrotek นั้น เป็นโครงการลงทุนผลิตน ้ าประปาเพื่อใชใ้นชุมชนและเทศบาลต่างๆ โดยมีเงินลงทุนประมาณ     
100 – 200 ลา้นบาทต่อโครงการ ผลิตน ้าประปาไดป้ระมาณ 10,000 – 20,000 คิวต่อวนั 
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บรษิทั ยูนเิวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท์แอนดเ์คมิคลัส ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่1 อาคารทพีีแอนดท์ ี ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19  ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

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

 

นายชชัชยั  คุณงาม (ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัก๊าซท่ีใช้เป็นวตัถุดิบนั้น ไดม้าจากแหล่งสิริกิต์ิของ 
ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นแหล่งเดียวกนักบัท่ีมีการต่อท่อก๊าซให้กบัชาวบา้นเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมชุมชนหรือไม่  และโครงการ
ผลิตน ้าประปาของ UAC-Hydrotek เหมือนหรือคลา้ยกบัโครงการของ บมจ. น ้าประปาไทย (TTW) หรือไม ่

 
นายกิตติ ชีวะเกตุไดช้ี้แจง้รายละเอียดดงัน้ี 
1. ก๊าซท่ีไดม้าจากแหล่งสิริกิต์ิเหมือนกนั ซ่ึงอยูห่่างโครงการ PPP ประมาณ 30 กิโลเมตร  โดยกระทรวงพลงังาน

มีนโยบายส่งเสริมให้ชาวบา้นในชุมชนได้ใช้ก๊าซเพื่อสร้างรายได้เสริม  ขณะท่ีก๊าซอีกส่วนหน่ึงจะส่งเขา้
โรงงานผลิตก๊าชซ่ึงต่างชนิดกนักบัของบริษทั 

2. การลงทุนในโครงการผลิตน ้ าประปาของ UAC-Hydrotek มีลกัษณะธุรกิจเหมือนกบั TTW แต่มีขนาดเล็กกวา่ 
อย่างไรก็ดี บริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีมี บมจ. ไฮโดรเท็ค เป็นบริษทัร่วมทุน ซ่ึง บมจ. ไฮโดรเท็ค เป็นบริษทั
รับเหมาก่อสร้างท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจดงักล่าว ส่งผลให้บริษทัสามารถประหยดัตน้ทุนในการก่อสร้าง
และด าเนินการได ้

 
นายบณัฑิตย ์ชูบวัทอง (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามเก่ียวกบัผลตอบแทนต่อไร่ของหญา้เนเปียร์ 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจง้วา่ ราคาของหญา้เนเปียร์ข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีและวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน โดยกระทรวง

พลงังานให้ราคาอยูท่ี่ 300 บาทต่อตนั   โดยพื้นท่ี 1 ไร่สามารถเก็บเก่ียวพืชพลงังานไดป้ระมาณ 5 ตนัต่อการเก็บ 1 คร้ัง 
ซ่ึงในขณะน้ีมีการปลูกและขายกนัมากท่ีจงัหวดัโคราช เพื่อใช้ในการเล้ียงสัตว ์โดยมีราคารับซ้ืออยู่ท่ีประมาณตนัละ 
1,000 บาท ข้ึนอยูก่บัอายแุละคุณภาพของหญา้เนเปียร์ 

 
นายบณัฑิตย ์ชูบวัทอง (ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลตอบแทนท่ีไดจ้าก CBG ส าหรับการผลิตไฟฟ้า

และส าหรับการคมนาคม 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุได้ช้ีแจงว่า การพิจารณาลงทุนโครงการ CBG ส าหรับการผลิตไฟฟ้าหรือการคมนาคมนั้น 

ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและขอ้จ ากดัของแต่ละพื้นท่ี  เช่น การผลิต CBG เพื่อการคมนาคมควรจะตั้งโรงงานในพื้นท่ีท่ีอยู่
ไกลแนวท่อก๊าซ  ขณะท่ีการผลิตไฟฟ้าจะตอ้งตั้งโครงการใกลก้บัพื้นท่ีท่ีมีสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เน่ืองจากการสร้างสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงมีตน้ทุนท่ีค่อนขา้งสูง เป็นตน้ 

 
นายบณัฑิตย ์ชูบวัทอง (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่บริษทัมีแผนงานในการผลิตไฟฟ้าจาก CBG หรือไม่  
 
นายกิตติ ชีวะเกตุไดช้ี้แจงวา่ บริษทัมีแผนการด าเนินงานดงักล่าว แต่อยูใ่นระหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้อง

โครงการ 






