Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited
1, TP & T Tower, 19th Floor, SoiVibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak
District, Bangkok 10900, Thailand Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
บริษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จากัด (มหาชน)
ประชุ มเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุ ม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอย
วิภาวดีรังสิ ต 19 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา
ประธานกรรมการบริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน) เป็ นประธานที่ประชุม
นางสาวสรรพศิริ โสตถิสุพรได้กล่าวต้อนรับและแนะนากรรมการบริ ษทั ตัวแทนผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษา
กฎหมาย ต่อที่ประชุมดังนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ
3. นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส
4. นายชัชพล ประสพโชค
5. นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
6. นายปริ ทรรศน์ พันธุ บรรยงก์
7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย การตลาดและปฏิบตั ิการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี
1. นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์

บจก.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ทีป่ รึกษากฎหมาย
1. นายสมยศ สุ ธีรพรชัย

บจก. วายูแอนด์พาร์ทเนอร์ส

จากนั้น นางสาวสรรพศิริ โสตถิสุพรได้เชิญที่ปรึ กษากฎหมายเป็ นผูช้ ้ ีแจงระเบียบและข้อกาหนดการประชุ มที่ปรึ กษา
กฎหมายชี้แจงรายละเอียดดังนี้
1. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุ น้
2. การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุ มตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่ นในข้อบังคับนี้
หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้
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3. ในการลงคะแนนเสี ยง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาลงมติ ในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผถู ้ ื อหุ ้น
ท่านใดออกเสี ยงไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง หากมี ขอให้ยกมือขึ้นและส่ งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บ
บัต รคะแนนเพื่ อ นับ คะแนนเสี ย งที่ ใ ช้เป็ นมติ ที่ ป ระชุ ม และจะถื อ ว่า ผูถ้ ื อ หุ ้ นที่ ไ ม่ ไ ด้ย กมื อ หรื อไม่ ส่ ง บัต ร
ลงคะแนน รวมทั้ง กรณี บ ตั รเสี ย ให้ถือว่าเป็ นการเทคะแนนเสี ยงที่ เห็ นด้วยทั้ง หมดตามที่ เสนอ ทั้งนี้ ในบัตร
ลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะกากับด้วย
4. กรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นได้มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะมาประชุ มแทนและผู้ถือหุ ้นนั้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละ
วาระในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสี ยงลงคะแนนในหนังสื อมอบฉันทะนั้นเป็ นคะแนนเสี ยงที่ใช้
นับเป็ นมติที่ประชุม
5. กรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นได้มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะมาประชุ มแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนน
เสี ยงไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนผูม้ อบฉันทะได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้วธิ ี เดียวกับผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุ มสายเกินกว่าเวลาที่กาหนด ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
สามารถลงทะเบียนและเข้าร่ วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ในกรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจาเป็ นต้องออกจากที่ประชุ มก่อนที่การประชุ มจะแล้วเสร็ จ ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสี ยงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
8. สาหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม
และออกเสี ยงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็ นเรื่ องรายงานให้ที่ประชุ มทราบไม่ตอ้ งลงมติ วาระที่ 4 และ 6 ต้อง
ผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน และวาระที่ 9 ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม ส่ วนวาระที่ 11 แล้วแต่กรณี วา่ ผูถ้ ือหุ น้ จะเสนอเรื่ องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผถู ้ ือหุ น้ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นจะต้องมี
หุ น้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อเท่ากับ 153.58 ล้านหุ น้
หลังจากนั้น นางสาวสรรพศิริ โสตถิสุพร ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี เมื่อจบการประชุ ม ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านนาส่ งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการ
ประชุ มให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อจัดเก็บไว้เป็ นเอกสารประกอบการประชุ มต่อไป จากนั้นได้เรี ยนเชิ ญ นาย
ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิ ดการประชุ ม โดยประธาน
ขออาสาสมัคร 1 ท่านในการนับคะแนนเสี ยง โดยนางสาวอุ่นเรื อน สุ จริ ตธรรม (ผูร้ ับมอบฉันทะ) รับเป็ นอาสาสมัคร
ในการร่ วมนับคะแนนเสี ยง
ประธานได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 111 ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าแล้ว ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นมีขอ้ ซักถาม ขอให้ผถู้ ือหุ ้นถาม
บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th
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เฉพาะเรื่ องที่เกี่ ยวกับวาระนั้นๆ สาหรับประเด็นอื่นๆให้ผูถ้ ือหุ ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่ วงท้ายของการประชุ ม
สาหรับการประชุมครั้งนี้ มีผถู้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมด้วยตนเองจานวน 110 ราย จานวนหุ ้นรวม 309,326,501 หุ ้นและผูร้ ับ
มอบฉันทะซึ่ งได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นจานวน 61 ราย จานวนหุ ้นรวม 33,820,192 หุ ้น รวมผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
ทั้งหมดเป็ นจานวน 171 ราย รวมจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 343,146,693 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 74.48 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด 460,749,478 หุ ้น ซึ่ งครบเป็ นองค์ประชุ มตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริ ษทั ที่กาหนดองค์
ประชุ มในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นประกอบด้วยผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมดและต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไ ม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด
จากนั้นประธานจึ งได้ดาเนิ นการประชุ มตามระเบียบวาระการประชุ มที่ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นตามหนังสื อเชิ ญ
ประชุม เป็ นลาดับ
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 2/2555
ประธานแถลงต่อที่ประชุ มว่า วาระนี้ จะเป็ นการรับรองด้วยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ซึ่ งรายงานการประชุมดังกล่าวได้นาส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้
ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2555 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2555
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติ ม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมี ขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใดประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2555
มติทปี่ ระชุ ม รั บรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 โดยมีมติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (174 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
343,113,755
71,000
343,184,755

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th

คิดเป็ นร้อยละ
99.9793
0.0207
100.00
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2555
ประธานได้มอบหมายให้ นายกิ ตติ ชี วะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงาน
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับปี 2555
นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมธุ รกิจปี 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
จานวนเงิน
รายการ
เปลีย่ นแปลง
(ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริ การ
811.82
ลดลง
รายได้อื่นๆ
8.91
เพิ่มขึ้น
กาไรขั้นต้น
194.15
เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
27.26
เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
61.17
เพิม่ ขึ้น
กาไรก่อนหักภาษีเงินได้ (งบการเงินรวม)
142.19
เพิ่มขึ้น
กาไรก่อนหักภาษีเงินได้ (เฉพาะกิจการ)
115.02
เพิม่ ขึ้น
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
30.31
เพิ่มขึ้น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม (หักภาษีเงินได้แล้ว)
115.69
เพิ่มขึ้น

ร้ อยละ(%)
15.22
28.20
21.14
4.48
10.80
38.53
40.50*
36.47
44.22

* การคานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่รวมถึงรายได้เงินปันผล ในปี 2554 จานวน 35.97 ล้านบาท

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่าในปี 2555 บริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.48 และค่าใช้จ่าย
ในการบริ หารเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.80 เนื่ องจากทางบริ ษทั อยูใ่ นช่ วงกาลังเติบโตจากพนักงานเมื่อปี 2554 ที่มีประมาณ
40 คน ปี 2555 เพิ่มขึ้นจานวน ประมาณ 60 คน และจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากมีขยายกิจการ รวมถึงมีการขยายตัวของ
การผลิต การขายและการบริ หาร
ในส่ วนของกาไร บริ ษทั มีกาไรก่อนหักภาษีเงิ นได้ (เฉพาะกิ จการ) จานวน 115.02 ล้านบาทมีจานวนเพิ่มขึ้น
จากปี 2554 ถึงร้อยละ 40.50 และส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ของบริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุน จานวน 30.31 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 36.47 ทาให้ในปี 2555 บริ ษทั มี กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
(หลังหักภาษีเงินได้แล้ว) จานวน 115.69 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ 44.22 เมื่อเทียบกับปี 2554 ถือเป็ นกาไรที่สูง
ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริ ษทั
สาหรับอัตราส่ วนทางการเงินในปี 2555 บริ ษทั มี Gross Profit Margin ร้อยละ 23.92, Net Profit ร้อยละ
14.10, ROA ร้อยละ 15.05, ROE ร้อยละ 21.89 ซึ่ งเป็ นอัตราที่เพิ่มสู งขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 นอกจากนี้ ในปี 2555
บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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บริ ษทั ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ จากหุ ้นละ 1.00 บาท เป็ น 0.50 บาท ส่ งผลให้ในปี 2555
EPS ที่ได้เท่ากับหุ ้นละ 0.29 บาทสู งกว่าเมื่อเทียบกับEPS ปี 2554 หุ ้นละ 0.20 บาทที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
(ตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิ นประจาปี 2555) หรื อเท่ากับ 0.47 ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ตามที่แสดงอยู่ในงบ
การเงินประจาปี 2554)
นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ช้ ีแจงเพิม่ เติมเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในช่วง 4 ปี ที่ผา่ นมา (2552 – 2555) ว่า ผูถ้ ือหุ ้นจะ
เห็นถึงการเติบโตของกาไรที่เพิ่มสู งขึ้น ยกเว้นในช่ วงปี 2554 ที่ผลกาไรของบริ ษทั ลดลง เนื่ องจากบริ ษทั บางจาก
ไบโอฟูเอล จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ าท่วมซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์
ไว้ แต่เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ สภาวะปกติจึงส่ งผลให้ปี 2555 บริ ษทั มีกาไรเป็ นไปตามแผนที่ต้ งั ไว้
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ มีขอ้ ซักถามและ
ให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2555
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานแจ้งที่ประชุ มทราบว่างบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั คือ นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตหมายเลขทะเบียน 2982 แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และผ่านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่บริ ษทั ได้นาส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้วโดยฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2555 สรุ ปได้ ดังนี้

สิ นทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนี้สินรวม (ล้านบาท)
รายได้รวม (ล้านบาท)
กาไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
กาไรต่อหุ น้ (บาท)
จานวนหุ ้นที่ออกและชาระแล้ว (หุน้ )

2555
1,018.96
379.55
820.72
115.69
0.29
436,449,478*

* วันที่ 22 ต.ค. 55 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก 1.00 บาท เป็ น 0.50 บาท

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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518.08
100.52
964.54
80.22
0.47
172,499,988
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ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ข ้อคิ ดเห็ นเพิ่ ม เติ ม อื่ น ใดประธานจึ ง เสนอให้ที่ ป ระชุ ม ลงมติ อ นุ ม ัติ ง บการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2555
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีมติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
343,852,595
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
5,000
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (185 ราย)*
343,857,595
* มีผถู้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 11 ราย จากเดิม 174 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
99.9985
0.0015
100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ที่ปรึ กษากฎหมายเป็ นผูช้ ้ ีแจงวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม
นายสมยศ สุ ธีรพรชัย แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า สื บเนื่ องจากการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2555 ซึ่ งได้มีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ ้นสามัญเพื่อรองรับการออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 จานวน 92,200,000 หุ ้น แต่เนื่ องจากมีเศษหุ ้นเหลือจากการจัดสรรหุ ้นสามัญเพื่อ
รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 จานวน 50,497 หุ ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 276,474,739 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 276,449,490.50
บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 552,898,981 หุ ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่
เหลือจากการจัดสรรหุ ้นสามัญเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 จานวน 50,497 หุ ้นดังกล่าว และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทะเบียน เป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 276,449,490.50 บาท (สองร้อยเจ็ดสิ บหกล้านสี่ แสนสี่ หมื่นเก้าพันสี่ ร้อยเก้าสิ บบาทห้าสิ บสตางค์)
แบ่งออกเป็ น 552,898,981 หุน้ (ห้าร้อยห้าสิ บสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิ บเอ็ดหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
552,898,981 หุน้ (ห้าร้อยห้าสิ บสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิ บเอ็ดหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ์
- หุน้

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใดประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงมติอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
มติที่ประชุ ม อนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 276,474,739 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จานวน 276,449,490.50 บาท โดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนที่เหลือจากการจั ดสรรหุ้ นสามัญเพื่อรองรั บ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 จานวน 50,497 หุ้ น และแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุ น จดทะเบี ยน โดยมี ม ติด้ ว ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ ถื อ หุ้ นที่ ม าประชุ ม และมีสิ ทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (185 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
343,839,595
13,000
5,000
343,857,595

คิดเป็ นร้อยละ
99.9948
0.0038
0.0014
100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิเพื่อเป็ นทุนสารอง ตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2555
ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ที่ปรึ กษากฎหมายเป็ นผูช้ ้ ีแจงวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม
นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุ ทธิ หลัก หักภาษี เงิ นได้และส ารองทุ ก ประเภทตามกฎหมายโดยพิ จารณาจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2555 ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นในอัตรา
0.11112 บาท/หุ น้ เป็ นเงินทั้งสิ้ น 51,198,482 บาท คิดเป็ นร้อยละ 60.88 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสารอง
ตามกฎหมาย โดยแบ่งจ่าย ดังนี้
1. หุ น้ ปั นผล ในอัตรา 5 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุ น้ ปั นผล คิดเป็ นเงิน 0.10 บาท/หุ น้
2. เงินปันผล ในอัตรา 0.01112 บาท/หุน้
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นเดิ มหลังการจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่าย
เป็ นหุน้ ปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท โดยมีกาหนดการจ่ายปั นผล ดังนี้
วันบันทึกรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
3 เมษายน 2556
วันที่รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
4 เมษายน 2556
วันที่จ่ายเงินปั นผล
3 พฤษภาคม 2556
บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอให้มีการตั้งสารองตามกฎหมายเพิม่ อีกจานวน 4,426,337.11
บาท รวมเงินสารองตามกฎหมายทั้งสิ้ นจานวน 17,366,731.06 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.28 ของทุนจดทะเบียนก่อนการ
จ่ายหุ น้ ปั นผล โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
รายได้รวม
820,878,479.24
1,001,438,443.30
กาไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
88,526,742.14
95,421,139.05
กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย
84,100,405.03
90,650,082.10
จานวนหุ ้นที่ออกและชาระแล้ว*
436,449,478
172,499,988
เงินปั นผลต่อหุ น้
0.11112
0.4167
เงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น
51,198,482.00
68,129,997.00
สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ
60.88
75.15
หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย
หมายเหตุ: *วันที่ 15 มกราคม 2556 มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนให้กบั ประชาชนและนักลงทุน
ทัว่ ไป เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม 2556 มีผลให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 230,374,739 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 460,749,478 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2555
มติ ที่ประชุ ม อนุ มั ติ การจ่ ายเงิ นปั นผล ในอัตราหุ้ นละ 0.11112 บาท และการตั้งสารองตามกฎหมายสาหรั บผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2555จานวน 4,426,337.11 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
343,850,706
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
18,000
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (187 ราย)*
343,868,706
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 185 ราย

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th

คิดเป็ นร้อยละ
99.9948
0.00
0.0052
100.00
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทแบบกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
และการปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ที่ปรึ กษากฎหมายเป็ นผูช้ ้ ีแจงวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม
นายสมยศ สุ ธีรพรชัยได้ช้ ีแจงว่า สื บเนื่องจากวาระที่ 5 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้น
สามัญให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ นั้น บริ ษทั จะต้องจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลและรองรับการปรับสิ ทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 ไม่ให้ดอ้ ยไป
กว่าเดิม โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 276,449,490.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 331,749,490.50 บาท แบ่ง
ออกเป็ น 663,498,981 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญใหม่จานวนไม่เกิน 110,600,000 หุ ้น
มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เพิ่มทุนโดยการออกหุ น้ สามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผล จานวนไม่เกิน 92,150,000 หุน้
2. เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 จานวนไม่เกิน 18,450,000 หุน้
และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนทะเบียน เป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 331,749,490.50 บาท (สามร้อยสามสิ บเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้าพันสี่ ร้อยเก้าสิ บบาทห้าสิ บสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
663,498,981 หุน้ (หกร้อยหกสิ บสามล้านสี่ แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิ บเอ็ดหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
663,498,981 หุน้ (หกร้อยหกสิ บสามล้านสี่ แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิ บเอ็ดหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ์
- หุน้

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใดประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
มติที่ประชุ ม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 276,449,490.50 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่ จานวน 331,749,490.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวนไม่ เกิน 110,600,000 หุ้ นโดยมีเงื่อนไข
ตามที่เสนอ และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีมติด้วยคะแนน
เสี ยงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
343,863,206
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
18,000
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (188 ราย)*
343,881,206
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 187 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
99.9948
0.00
0.0052
100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ เพือ่ รองรับการจ่ ายหุ้นปั นผลและ
การปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1
ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ที่ปรึ กษากฎหมายเป็ นผูช้ ้ ีแจงวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม
นายสมยศ สุ ธีรพรชัยได้ช้ ี แจงให้ที่ประชุ มทราบว่า คณะกรรมการบริ ษทั มีมติเห็ นชอบให้เสนอที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 110,600,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
7.1 จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 92,150,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้ผถู ้ ือหุ น้ เดิม เพื่อ
รองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ
7.2 จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 18,450,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติมอื่นใดประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงมติอนุมตั ิก ารจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผลและการปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่ เกิน 110,600,000 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผลและรองรั บการปรั บสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 โดยมีมติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
343,863,206
-

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th

คิดเป็ นร้อยละ
99.9948
0.00
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มติที่ลงคะแนนเสี ยง
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (188 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
18,000
343,881,206

คิดเป็ นร้อยละ
0.0052
100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดว่า
ในการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน
หนึ่งในสาม (1/3) ซึ่ งในปี นี้กรรมการซึ่ งต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ ประกอบด้วย
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ
กรรมการ
2. นายชัชพล ประสพโชค
กรรมการ
3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่ งครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ อัน
จะก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอ
ชื่อ ปรากฏรายละเอียดในหนังสื อเชิญประชุ มที่บริ ษทั ได้นาส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาล่วงหน้าแล้ว
ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สาหรับการลงมติในวาระนี้จะพิจารณาอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และ
ขอให้ผถู ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และนาส่ งให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เมื่อจบการ
ประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสในการนับคะแนนตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่
ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็ นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถามและให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใดประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่ มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลาดับ ดังนี้
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ
มติที่ประชุ ม อนุมัติเลือกตั้ง นายกิตติ ชี วะเกตุ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วย
คะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (188 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
343,856,384
24,822
343,881,206

คิดเป็ นร้อยละ
99.9928
0.00
0.0072
100.00

2. นายชัชพล ประสพโชค
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติเลือกตั้ง นายชัชพล ประสพโชค กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติ
ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (188 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
343,856,384
24,822
343,881,206

คิดเป็ นร้อยละ
99.9928
0.00
0.0072
100.00

3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา
มติที่ประชุ ม อนุ มัติเลือกตั้ง นางสาวจีระพันธ์ จินดา กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง
โดยมีมติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
343,858,384
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
24,822
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (189 ราย)
343,883,206
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 188 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
99.9928
0.00
0.0072
100.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2556
ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ที่ปรึ กษากฎหมายเป็ นผูช้ ้ ีแจงวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ได้ช้ ี แจ้งต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับ
ของบริ ษทั กาหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบ
จากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุ รกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษทั และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ มีมากขึ้นโดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั สาหรับปี 2556 รวมเป็ นเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีองค์ประกอบค่าตอบแทน ดังนี้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2556
ปี 2555
หน่ วย
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
กรรมการบริ หาร
5,000
5,000
ต่อคน/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้ น
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
ต่อปี
โบนัสกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
ต่อปี
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม
นายธนาวิน ชื่นวัฒนาประณิ ธิ (ผูถ้ ือหุ ้น) ได้ให้ความเห็นว่า จากประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานและหลักธรรมาภิ
บาลของบริ ษทั จึงเห็นควรปรับขึ้นเงินเดือนกรรมการตามอัตราเงินเฟ้ อ
ประธานได้ช้ ี แจงว่า การพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการนั้น มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ แต่เนื่ องจากมี ผถู้ ือหุ ้นเสนอความเห็นที่ แตกต่างจากที่คณะกรรมการบริ ษทั เสนอไว้เดิ ม
ประธานจึงขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี
2556 จานวน 1,648,519 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.48 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามที่อตั ราที่เสนอไว้เดิม
นางจุไรรัตน์ กีรติวรนันท์ (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการในการกาหนดค่าตอบแทนในส่ วนของโบนัส
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จากเดิมไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ในปี 2556
ประธานได้ช้ ี แจงว่า ค่าตอบแทนในส่ วนของโบนัสกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน พิจารณา
จาก 2 ปัจจัยดังนี้

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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1. จากการคาดการณ์ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่มีแนวโน้มดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
2. จากแนวโน้มจานวนกรรมการที่อาจจะมีเพิ่มขึ้น
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2556 โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2556 รวมเป็ นเงินไม่ เกิน 3,000,000 บาท ตามที่เสนอ โดย
มีมติด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (189 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
342,132,855
4,000
1,746,351
343,883,206

คิดเป็ นร้อยละ
99.4910
0.0012
0.5078
100.00

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2556
ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ที่ปรึ กษากฎหมายเป็ นผูช้ ้ ีแจงวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม
นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา
คัดเลื อกผูส้ อบบัญชี แห่ ง บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และของ
บริ ษทั ย่อย สาหรับรอบปี บัญชี 2556 ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชี ต้ งั แต่ปี 2552 และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มี
ส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 หรื อ
2. นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104หรื อ
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599
สาหรับอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2556 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 มีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดการสอบบัญชี
2556
2555
940,000
650,000
ค่ าสอบบัญชีบริษัท
210,000
75,000
ค่ าสอบบัญชีบริษัทย่อย
160,000
120,000
ค่ าบริการอืน่ ๆ
1,310,000
845,000
รวมค่ าตอบแทนทั้งสิ้น
บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ตามที่เสนอข้างต้น และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2556 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 1,310,000 บาท
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม
นายเรื องชัย เจริ ญธนนันท์ (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการเพิม่ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี สาหรับ
ปี 2556 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,310,000 บาท
นายเอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ี แจงว่า เนื่ องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คื อ
บริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเทค จากัด มีแผนการขยายกิ จการโดยมีโครงการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทาให้การตรวจสอบบัญชี มี
รายละเอียดและเนื้อหาที่จะต้องตรวจสอบเพิม่ มากขึ้นจากเดิม ส่ งผลให้การกาหนดค่าสอบบัญชีในปี 2556 เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2555ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผา่ นการต่อรองราคาและได้มีการเปรี ยบเทียบราคากับบริ ษทั อื่นแล้ว
ประธานจึ ง เสนอให้ที่ ป ระชุ ม ลงมติ อนุ ม ัติก ารแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญชี แ ละก าหนดค่ า ตอบแทนการสอบบัญ ชี
ประจาปี 2556 โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2556 จานวนไม่ เกิน 1,310,000
บาท ตามทีเ่ สนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
343,841,912
2. ไม่เห็นด้วย
4,000
3. งดออกเสี ยง
37,822
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (190 ราย)
343,883,734
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 189 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
99.9878
0.0012
0.0110
100.00

วาระที่ 11 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า หากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่ องอื่นใด
นอกจากที่ กาหนดไว้หนังสื อเชิ ญประชุ มนั้น จะต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมดหรื อเท่ากับ 153,580,000 หุน้
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ประธานได้แจ้งเพิม่ เติมว่า บริ ษทั ได้มีการประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษทั เพื่อเชิญให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอวาระก่อนการ
ประชุ ม โดยวาระใดที่คณะกรรมการพิจารณาเห็ นว่าเหมาะสมจะถูกนามาเสนอเป็ นวาระการประชุ ม แต่ไม่มีการ
เสนอวาระเข้ามายังบริ ษทั ในช่วงเวลาที่กาหนดไว้ สาหรับในการประชุมวันนี้ หากไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่
ประชุมพิจารณา จึงขอเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุ มได้สอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่ งมีผถู ้ ื อหุ ้นได้
สอบถามสรุ ปได้ ดังนี้
นายไกรวัลย์ คทวณิ ช (ผูถ้ ือหุ ้น) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลของกรรมการในเอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
ดังนี้
1. สัดส่ วนการถือหุ น้ ของนายชัชพล ประสพโชค ที่ระบุสัดส่ วนการถือหุ น้ ไว้ร้อยละ 57.29 ไม่น่าจะถูกต้อง จึง
ขอทราบสัดส่ วนการถือหุ น้ ที่ถูกต้อง
2. การนาเสนอประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่ งบางท่านอยูก่ บั บริ ษทั มานาน การรายงานประสบการณ์ การ
ทางานในช่ วง 5 ปี อาจจะไม่เหมาะสม จึงเสนอแนะให้รายงานประสบการณ์ โดยสังเขป เพื่อให้ทราบว่า
กรรมการแต่ละท่านมีประสบการณ์การทางานด้านใดมาบ้าง
ประธานได้ขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งสัดส่ วนการถือหุ ้นที่ถูกต้องของนายชัชพล ประสพโชค โดยเลขานุการ
บริ ษ ทั ได้แจ้ง ให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า นายชัช พล มี สั ดส่ วนการถื อหุ ้น 3,008,303 หุ ้น (ร้ อยละ 0.69) และประธาน
มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่อไป
นางรุ่ งศรี เจียรนัยขจร (ผูร้ ับมอบอานาจจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย)ได้สอบถามว่าเหตุใดบริ ษทั จึงลงทุน
ในพลังงานทดแทนแทนการลงทุนในธุ รกิ จหลัก เนื่ องจากพลังงานทดแทนมีความเสี่ ยงในอัตราที่ สูง และบริ ษทั มี
แนวทางในการรองรับความเสี่ ยงอย่างไร
ประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ ชีวะเกตุ เป็ นผูช้ ้ ีแจงประเด็นข้อสอบถามดังกล่าว
นายกิ ตติ ชี วะเกตุ ได้ช้ ี แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นการนาเข้าและจาหน่ ายสารเคมี
และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานปิ โตรเคมี โรงกลัน่ น้ ามัน และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งการเติบโตของโรงงาน
ดังกล่าวมีขีดจากัดในด้านการลงทุ นและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งการขอใบอนุ ญาตต่างๆ ส่ งผลให้อตั ราการเติบโตลด
น้อยลงเมื่อเทียบกับการเติบโตในอดีต อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีความชานาญในธุ รกิจด้านพลังงานมานานกว่า 20 ปี จึง
เห็นศักยภาพและการเติบโตด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในอนาคต ประกอบกับการดาเนิ นธุ รกิจหลัก
ของบริ ษทั อานวยประโยชน์ต่อธุ รกิจพลังงานทดแทน ดังนี้
1. สิ นค้าและเทคโนโลยีที่บริ ษทั จาหน่าย สามารถนามาใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนได้
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2. ลูกค้าของการผลิตพลังงานทดแทนเป็ นลูกค้า กลุ่ มเดี ยวกับธุ รกิ จหลัก คือ กลุ่ ม ปตท. ซึ่ งบริ ษทั มีการทา
สัญญาซื้ อขายก๊าซในระยะยาว จึงถือเป็ นการปิ ดความเสี่ ยงทางด้านการเงินในการทาธุ รกิ จโดยทุกโรงงาน
จะมีการทาสัญญาซื้ อขายระยะยาวเพื่อปิ ดความเสี่ ยงในการลงทุน
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารได้คานึงถึงความเสี่ ยงในทุกด้าน เพื่อป้ องกันและปิ ดความเสี่ ยงทุกด้านให้ได้มากที่สุด
จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ ชีวะเกตุ ชี้แจงภาพรวมและเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ใน
ปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริ ษทั ได้ต้ งั เป้ ารายได้รวมในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 20-30 ซึ่งเป็ นรายได้จาก
 ธุ รกิจหลัก - การนาเข้าและจาหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ
 โครงการก๊าซชีวภาพอัดความดันสู ง (CBG) ที่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งเสร็ จสมบูรณ์และเริ่ ม
ดาเนินการผลิตแล้ว
 โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ที่อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย ที่คาดว่าสามารถ
เริ่ มการผลิตได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2556
 โครงการผลิตน้ าจาหน่ายของบริ ษทั ย่อย (UAC-Hydrotek) ซึ่ งเริ่ มดาเนิ นการเมื่อปี 2555 และคาดว่าจะ
เริ่ มรับรู ้รายได้จากบริ ษทั ย่อยในปี 2556
2. ลงทุนในโครงการ CBG อีก 20 โครงการ ในภาคเหนื อและภาคอีสาน โดย 10 โครงการแรกในภาคเหนื อ
เป็ นของบริ ษทั (UAC) ซึ่ งได้เริ่ มดาเนินการโครงการแรกแล้วคือ CBG แม่แตง 2 โดยคาดว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ภายในปี
2556 ส่ วนอีก 10 โครงการ เป็ นของบริ ษทั ย่อย (UAC&TPT Energy) ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ซึ่ งจะ
มีการร่ วมทุนกับบริ ษทั เทพประทานพร จากัด และทั้ง 20 โครงการข้างต้นได้รับการส่ งเสริ มจากกระทรวงพลังงานใน
การให้เงิ นสนับสนุ นโครงการ ทั้ง นี้ โครงการทั้ง 20 โครงการดังกล่ าวใช้ก ารออกแบบโรงงานที่ ค ล้ายกัน เพื่ อ
ประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างและการลงทุน อีกทั้งยังใช้พนักงานจานวนไม่มากทาให้บริ ษทั สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินโครงการได้
3. บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จากัด (BBF) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุน มีแผนการขยายกาลังการผลิตอีก 1 โรงงาน
โดยมีกาลังการผลิต 300,000 ลิตร/วัน ซึ่ งคาดว่าจะสร้างโรงงานเสร็ จประมาณปลายปี 2557 เพื่อรองรับความต้องการ
น้ ามันไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล
นอกจากนี้ บริ ษทั มีแผนขยายการลงทุนโครงการในอนาคต โดยลงทุนในโครงการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
และพลังงานทดแทน รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่ งผลให้สัดส่ วนรายได้จากการ
ลงทุน จะเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 50 ของรายได้รวม ภายในปี 2558
นางรุ่ งศรี เจียรนัยขจร (ผูร้ ับมอบอานาจจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย) ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งเงิน
ลงทุน ความเพียงพอของเงินลงทุน และวิธีดาเนินการในการจัดหาเงินลงทุนในการสร้างโรงงาน CBG
บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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นายกิตติ ชี วะเกตุได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ได้วางแผนการจัดหาเงินลงทุนโครงการ โดยมีแหล่งเงินลงทุน ดังนี้
1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม (RO) และ ประชาชน
ทัว่ ไป (PO)
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 ซึ่ งจะเพิ่มเงิ นทุนของบริ ษทั
เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
3. การเติบโตของกาไรที่เพิม่ ขึ้น เนื่องจากมีการขยายตัวของรายได้
4. เงินสนับสนุนโครงการจากสถาบันการเงินหลายแห่ง
5. เงินสนับสนุ นแบบให้เปล่าจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงานที่สนับสนุนเงินลงทุนโครงการในอัตรา
ร้ อยละ10 ของมู ลค่ าลงทุ นหรื อโครงการละ 10 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิ เงิ นสนับสนุ นแล้วทั้ง 20
โครงการ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 200 ล้านบาท
นางรุ่ ง ศรี เจี ย รนัย ขจร (ผูร้ ั บมอบอานาจจากสมาคมส่ งเสริ ม ผูล้ งทุนไทย) ได้สอบถามเพิ่ มเติ มว่า ถ้าหาก
โครงการ CBG มีกาไรจากการดาเนิ นงานและระยะเวลาคืนทุนของโครงการไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริ ษทั มีแผน
รองรับอย่างไร
นายกิตติ ชี วะเกตุได้ช้ ี แจงว่า ก่อนเริ่ มโครงการ CBG บริ ษทั ได้มีการวางแผนการสร้างรายได้ โดยการทาสัญญา
ระยะยาวกับลูกค้าเพื่อทราบรายได้ที่ชดั เจนและแน่นอนของโครงการ เช่น โรงงาน CBG ที่แม่แตง 1 มีการทาสัญญาซื้ อ
ขายเป็ นระยะเวลา 15 ปี เป็ นต้น ซึ่งความต้องการ CBG ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในอนาคต
นางรุ่ งศรี เจียรนัยขจร (ผูร้ ับมอบอานาจจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าในอนาคต
รายได้ที่ได้รับจากโครงการ CBG คงที่ บริ ษทั จะยังดาเนิ นธุ รกิจด้าน Trading หรื อไม่
นายกิ ตติ ชี วะเกตุ ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษ ทั ยังคงดาเนิ นธุ รกิ จด้าน Trading เนื่ องจากเป็ นธุ รกิ จหลักของบริ ษ ทั ซึ่ ง
ดาเนิ นงานมา 17 ปี มี กลุ่ มลู กค้าที่ ชัดเจน และมี สิ นค้าที่ สามารถจ าหน่ ายได้ อย่างไรก็ ดี บริ ษ ัทมี แผนขยายการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั ได้ขยายงานด้านการบริ การด้านสิ นค้าที่จาหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั บริ ษทั
นายนันทภพ รุ่ งวัฒนะกิ จ (ผูถ้ ือหุ ้น) ได้สอบถามแนวทางในการจัดหาแรงงาน ที่จะมาควบคุมโรงงาน CBG ทั้ง
20 โครงการ
นายกิ ตติ ชี วะเกตุได้ช้ ี แจ้งว่า โรงงาน CBG ใช้ระบบ PLC Control ที่มีการควบคุมด้วยระบบหน้าจอ ซึ่ งใช้
พนักงานปฏิบตั ิการจานวน 1 คนต่อกะ มีพนักงานขับรถตักหญ้าเข้าสู่ ระบบสายพานและพนักงานที่ทาหน้าที่ต่อท่อเติม
ก๊าซให้กบั รถ ปตท. ซึ่ งโดยรวมแล้วจะใช้พนักงานไม่มากนัก โดยโรงงาน CBG ที่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ มี
บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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พนักงานทั้งหมด จานวน 13 คน ทางานเป็ นกะเนื่ องจากโรงงานทาการผลิ ตตลอด 24 ชัว่ โมง และจะมี การทดสอบ
คุณภาพของ CBG ตลอดเวลาโดยพนักงานห้อง Lab จานวน 3 คน ทั้งนี้ บริ ษทั จะใช้โรงงานที่อาเภอแม่แตง เป็ น
ต้นแบบในการสอนและฝึ กงาน (Training) เพื่อรองรั บอัตราพนักงานส าหรับ โรงงานอื่ นที่ เพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากมี การ
ออกแบบและก่อสร้างโรงงานที่เหมือนกัน
นายประสาร อนิวรรตสถิต (ผูถ้ ือหุ ้น) ได้สอบถามแผนงาน และสัดส่ วนรายได้ในช่วง 3 ปี ข้างหน้า
นายกิตติ ชี วะเกตุได้ช้ ี แจ้งว่าสัดส่ วนรายได้บริ ษทั มาจาก 4 ธุ รกิจ คือ ธุ รกิจนาเข้าและจาหน่ายสารเคมี (Trading),
ก๊าซชีวภาพอัดความดันสู ง (CBG), โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) และ การผลิตน้ าจาหน่าย (UAC-Hydrotek)
โดยคาดว่าสัดส่ วนรายได้ในช่วง 3 ปี ข้างหน้า มาจากธุ รกิจนาเข้าและจาหน่ายสารเคมี (Trading) ประมาณร้อยละ 50 และ
รายได้จากการลงทุนในโครงการ CBG, PPP และ UAC-Hydrotek รวมกันประมาณร้อยละ 50
จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย การตลาดและปฏิบตั ิการ
อธิบายภาพพิธีเปิ ดโรงงาน CBG ที่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556, ภาพโรงงาน PPP ที่
อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย และ ภาพวันที่ไปเยีย่ มชมโรงงาน BBF
นายชัชพล ประสพโชค ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการ CBG และ PPP โดยเริ่ มตั้งแต่การก่อสร้ างจนถึ ง
ปั จจุบนั ซึ่ งโครงการ CBG ได้เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยได้รับเกี ยรติจากนายกรัฐมนตรี
เป็ นประธานในพิ ธี เปิ ดโรงงาน ร่ วมด้วยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพลังงาน รั ฐมนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ผูว้ ่าราชการจังหวัดเชี ยงใหม่ ปลัดกระทรวง
พลังงาน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) และแขกผูม้ ีเกียรติจากทั้งภาครัฐและเอกชน
สาหรับโครงการ PPP นั้น ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ซึ่ งเป็ นการประกอบที่ประเทศเกาหลี
ใต้ และได้นาเข้าเครื่ องจักรและอุปกรณ์มาที่โรงงานแล้ว ซึ่ งการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็ จไปกว่าร้อยละ 80 และคาด
ว่าจะเริ่ มทดสอบการผลิ ตได้ในเดื อนพฤษภาคม 2556 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 บริ ษทั ได้จดั กิ จกรรม
สาหรับผูถ้ ือหุ ้น ในการเข้าเยี่ยมชมกิ จการของบริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จากัด (BBF) โดยมีผถู ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมกิจกรรม
ดังกล่าวจานวน 60 ท่าน
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผูถ้ ือหุ ้น)ได้สอบถามเกี่ยวกับ ราคาขาย CBG ว่าบริ ษทั มีมาตรการควบคุม ปริ มาณ ราคาของ
หญ้าเนเปี ยร์ อย่างไร และบริ ษทั มีแผนที่จะขยายธุ รกิจไปยังส่ วนอื่นนอกจากทางภาคเหนื อและอีสานหรื อไม่ เนื่ องจาก
อาจเกิดปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจส่ งผลต่อราคาขาย CBG

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
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นายชัชพล ประสพโชค ชี้ แจงว่า โครงการ CBG แม่แตง 1 ได้มีการกาหนดราคาขาย CBG ตลอดอายุของสัญญา
ซื้ อขายก๊ าซซึ่ งจะมี การปรั บขึ้ นทุ กปี ตามสู ตรการค านวณราคา ส่ วนเรื่ องวัตถุ ดิ บขาดแคลนเป็ นเรื่ องที่ บริ ษ ัท ให้
ความสาคัญ โดยบริ ษทั จะทาสัญญากับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่ งการปลูกหญ้าเนเปี ยร์ ตอ้ งใช้พ้ืนที่ประมาณ 400 ไร่ ต่อ 1
โครงการ อีกทั้งกระทรวงพลังงานมีนโยบายส่ งเสริ มการปลูกหญ้าเนเปี ยร์ โดยมีการส่ งเสริ มผ่านมูลนิ ธิให้มีการสร้าง
นิ ค มสร้ า งตนเองในพื้ นที่ ห่ า งไกล โดยการจัดกลุ่ ม เกษตรกรรวมกันเป็ นสหกรณ์ เพื่ อปลู ก หญ้าเนเปี ยร์ ซึ่ งให้
ผลตอบแทนสู งกว่าพืชทางการเกษตรชนิ ดอื่น จึ งน่ าจะเป็ นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกหญ้าเนเปี ยร์ เพิ่มมากขึ้ น
สาหรับโครงการทางภาคอีสานนั้น บริ ษทั เทพประทานพร จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุน มีพ้ืนที่ในการปลูกพืชพลังงาน
ประมาณ 3,000 – 4,000 ไร่ ซึ่ งสามารถป้ องกันความเสี่ ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบได้
ประธานได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหญ้าเนเปี ยร์ วา่ เป็ นพืชที่ปลูกง่าย เติบโตเร็ ว ใช้น้ าน้อย และสามารถเก็บเกี่ยว
ได้ปีละ 6 ครั้ง โดยการปลูก 1 ครั้งสามารถเก็บเกี่ ยวได้นาน 3-5 ปี ซึ่ งเหมาะกับการปลูกในประเทศไทย ซึ่ งในยุโรปมี
โรงงาน CBG ที่ใช้หญ้าเนเปี ยร์ เป็ นวัตถุดิบกว่า 3,000 โรง
นายกิ ตติ ชี วะเกตุได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริ ษทั อาจมีการใช้วตั ถุดิบอื่นนอกเหนือจากหญ้าเนเปี ยร์ เช่น ของเสี ยจาก
ฟาร์มหรื อโรงงานอุตสาหกรรม ขยะอินทรี ย ์ มูลสัตว์ เป็ นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั แต่ละพื้นที่ต้ งั ของโครงการ
นางสาวมณี จิรมณี กุล (ผูถ้ ือหุ ้น) ได้สอบถามว่า เมื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) การนาเข้าก๊าซจาก
ประเทศเพื่อนบ้านจะมีผลกระทบกับบริ ษทั หรื อไม่ และบริ ษทั มีแผนรองรับอย่างไร
นายกิ ตติ ชี วะเกตุ ได้ช้ ี แจ้งว่า การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ส่ งผลดี ต่อราคาก๊ าซที่ เพิ่ มสู งขึ้ น
เนื่ องจากราคาก๊าซในประเทศไทยปั จจุบนั มีราคาต่ าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็ นโอกาสดีที่ราคา CBG และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจาก PPP จะสู งขึ้น ส่ งผลให้รายได้ของบริ ษทั ที่เพิ่มสู งขึ้น
นายชัชชัย คุณงาม (ผูถ้ ือหุ ้น) ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP)
และโครงการผลิตน้ าจาหน่ายของ UAC-Hydrotek
นายชัชพล ประสพโชคได้ช้ ี แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PPP ว่าเป็ นโครงการที่ใช้วตั ถุดิบจากก๊าซธรรมชาติ
ที่เผาทิ้งจากแหล่งน้ ามันดิบ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก PPP ได้แก่ CNG LPG และ NGL ส่ วนโครงการผลิตน้ าจาหน่าย
ของ UAC-Hydrotek นั้น เป็ นโครงการลงทุนผลิตน้ าประปาเพื่อใช้ในชุมชนและเทศบาลต่างๆ โดยมีเงินลงทุนประมาณ
100 – 200 ล้านบาทต่อโครงการ ผลิตน้ าประปาได้ประมาณ 10,000 – 20,000 คิวต่อวัน
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นายชัชชัย คุณงาม (ผูถ้ ือหุ ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ ยวกับก๊าซที่ใช้เป็ นวัตถุดิบนั้น ได้มาจากแหล่งสิ ริกิต์ ิของ
ปตท.สผ. ซึ่ งเป็ นแหล่งเดียวกันกับที่มีการต่อท่อก๊าซให้กบั ชาวบ้านเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมชุ มชนหรื อไม่ และโครงการ
ผลิตน้ าประปาของ UAC-Hydrotek เหมือนหรื อคล้ายกับโครงการของ บมจ. น้ าประปาไทย (TTW) หรื อไม่
นายกิตติ ชีวะเกตุได้ช้ ีแจ้งรายละเอียดดังนี้
1. ก๊าซที่ได้มาจากแหล่งสิ ริกิต์ ิเหมือนกัน ซึ่ งอยูห่ ่างโครงการ PPP ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยกระทรวงพลังงาน
มีนโยบายส่ งเสริ มให้ชาวบ้านในชุ มชนได้ใช้ก๊าซเพื่อสร้ างรายได้เสริ ม ขณะที่ ก๊าซอี กส่ วนหนึ่ งจะส่ งเข้า
โรงงานผลิตก๊าชซึ่งต่างชนิดกันกับของบริ ษทั
2. การลงทุนในโครงการผลิตน้ าประปาของ UAC-Hydrotek มีลกั ษณะธุ รกิจเหมือนกับ TTW แต่มีขนาดเล็กกว่า
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีขอ้ ได้เปรี ยบที่มี บมจ. ไฮโดรเท็ค เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุ น ซึ่ ง บมจ. ไฮโดรเท็ค เป็ นบริ ษทั
รับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ ยวชาญในธุ รกิจดังกล่าว ส่ งผลให้บริ ษทั สามารถประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง
และดาเนินการได้
นายบัณฑิตย์ ชูบวั ทอง (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถามเกี่ยวกับผลตอบแทนต่อไร่ ของหญ้าเนเปี ยร์
นายกิตติ ชี วะเกตุ ได้ช้ ี แจ้งว่า ราคาของหญ้าเนเปี ยร์ ข้ ึนอยูก่ บั พื้นที่และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยกระทรวง
พลังงานให้ราคาอยูท่ ี่ 300 บาทต่อตัน โดยพื้นที่ 1 ไร่ สามารถเก็บเกี่ ยวพืชพลังงานได้ประมาณ 5 ตันต่อการเก็บ 1 ครั้ง
ซึ่ งในขณะนี้ มีการปลูกและขายกันมากที่จงั หวัดโคราช เพื่อใช้ในการเลี้ ยงสัตว์ โดยมีราคารับซื้ ออยู่ที่ประมาณตันละ
1,000 บาท ขึ้นอยูก่ บั อายุและคุณภาพของหญ้าเนเปี ยร์
นายบัณฑิตย์ ชูบวั ทอง (ผูถ้ ือหุ ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้จาก CBG สาหรับการผลิตไฟฟ้ า
และสาหรับการคมนาคม
นายกิ ตติ ชี วะเกตุ ได้ช้ ี แจงว่า การพิจารณาลงทุนโครงการ CBG ส าหรั บการผลิ ตไฟฟ้ าหรื อการคมนาคมนั้น
ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการและข้อจากัดของแต่ละพื้นที่ เช่น การผลิต CBG เพื่อการคมนาคมควรจะตั้งโรงงานในพื้นที่ที่อยู่
ไกลแนวท่อก๊าซ ขณะที่การผลิตไฟฟ้ าจะต้องตั้งโครงการใกล้กบั พื้นที่ที่มีสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง เนื่องจากการสร้างสายส่ ง
ไฟฟ้ าแรงสู งมีตน้ ทุนที่ค่อนข้างสู ง เป็ นต้น
นายบัณฑิตย์ ชูบวั ทอง (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริ ษทั มีแผนงานในการผลิตไฟฟ้ าจาก CBG หรื อไม่
นายกิตติ ชีวะเกตุได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั มีแผนการดาเนิ นงานดังกล่าว แต่อยูใ่ นระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการ
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