
  
รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2556 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา 
ประธานกรรมการ บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นประธานท่ีประชุม  

 
นางสาวสมพร เชาวลิต ไดก้ล่าวตอ้นรับและแนะน ากรรมการบริษทั และท่ีปรึกษากฎหมาย ต่อท่ีประชุม

ดงัน้ี 
   
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. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
 
กรรมการทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

1.   นายปริทรรศน์   พนัธุบรรยงก ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
ทีป่รึกษากฎหมาย 

1. นายสมยศ สุธีรพรชยั  บจก. วายแูอนดพ์าร์ทเนอร์ส 
 

จากนั้น นางสาวสมพร เชาวลิต ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงระเบียบและขอ้ก าหนดการประชุมท่ีปรึกษา
กฎหมายช้ีแจงรายละเอียดดงัน้ี 
1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี 
หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้น
ท่านใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าท่ีเก็บ

 

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   
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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 
 

 

บตัรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงท่ีใช้เป็นมติท่ีประชุม และจะถือว่าผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน รวมทั้งกรณีบตัรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัร
ลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะก ากบัดว้ย   

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนและผูถื้อหุ้นนั้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
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 และ 3 ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ส่วนวาระท่ี 4 แลว้แต่กรณีวา่ผูถื้อ
หุน้จะเสนอเร่ืองใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

9. หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นนั้นจะตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 184.40 ลา้นหุน้ 

 
ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี บริษทัได้มอบหมายให้บริษทั Quid Lab จ  ากดั เป็นผูด้  าเนินการนับคะแนน โดยขอ

อาสาสมคัร 1 ท่านในการนบัคะแนนเสียง โดยนายสุวฒัน์ วิจิตร์ปัญญารักษ์ (ผูถื้อหุ้น) รับเป็นอาสาสมคัรในการร่วม
นบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 

 
จากนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายได้ช้ีแจงเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมคร้ังน้ี จะด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระท่ี  1-4 ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซกัถาม 
ขอให้ผูถื้อหุ้นถามเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระนั้นๆ ส าหรับประเด็นอ่ืนๆให้ผูถื้อหุ้นถามใน “วาระอ่ืนๆ” ในช่วงทา้ย
ของการประชุม ทั้งน้ี เพื่อไม่ใหเ้สียเวลาแก่ผูถื้อหุน้ท่านอ่ืนและในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดในเร่ืองใด ผูท้  า
หน้าท่ีประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจา้หน้าท่ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ เป็นผูต้อบค าถามแทน 
และขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงค์จะซกัถามยกมือข้ึน เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะไดน้ าส่งไมโครโฟนให้ผูถื้อหุ้น โดยขอให้
แจง้ช่ือและนามสกุล เพื่อใชใ้นการจดบนัทึกการประชุมในคร้ังน้ีดว้ย 
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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 
 

 

หลงัจากนั้น นางสาวสมพร เชาวลิต ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี เม่ือจบการประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านน าส่งใบลงคะแนนให้กบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัเพื่อ
จดัเก็บไวเ้ป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป  จากนั้นไดเ้รียนเชิญ นายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ
บริษทัและประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม  

 
ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 95 ราย จ านวนหุ้นรวม 363,324,024 หุ้น

และผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงไดรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นจ านวน 67 ราย จ านวนหุ้นรวม 46,614,416 หุ้น รวมผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทั้งหมดเป็นจ านวน 162 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 409,938,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.10 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 553,197,291 หุน้ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีก าหนด
องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด 

 
จากนั้นประธานจึงไดม้อบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ี

ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชุม เป็นล าดบั   
 
วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่5 เมษายน 2556 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายแถลงต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีจะเป็นการรับรองด้วยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ซ่ึงรายงานการประชุมดงักล่าวไดน้ าส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายเพื่อพิจารณาล่วงหน้า
แล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจ าปี 2556  ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  
 
นายชชัชยั คุณงาม (ผูถื้อหุน้) ไดเ้สนอแนะใหแ้กไ้ขในรายงานการประชุม หนา้ 24 บรรทดัท่ี 3 และบรรทดัท่ี 8 

ในส่วนช่ือยอ่หลกัทรัพย ์บมจ.น ้าประปาไทย ความในวงเล็บโดยแกไ้ขจาก TWT เป็น TTW 
  
นายธารา ชลปราณี (ผูถื้อหุ้น) ไดเ้สนอแนะเร่ืองการบนัทึกมติท่ีประชุมในรายงานการประชุม ซ่ึงมีการระบุวา่  

“มีมติเป็นเอกฉนัท”์ ในทุกวาระการประชุม โดยขอให้พิจารณาขอ้ความดงักล่าววา่ควรเป็นมติเสียงขา้งมาก หรือมติ
เอกฉนัทท่ี์ไม่นบัรวมการลงคะแนนเสียงแบบงดออกเสียง เพื่อใหเ้ป็นมติเอกฉนัทคิ์ดเป็นร้อยละ100  
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ประธานไดม้อบหมายให้นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดดงักล่าวต่อท่ีประชุม
เพิ่มเติม  

นายสมยศ สุธีรพรชยั ไดช้ี้แจงวา่มติเสียงขา้งมากแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
-  กรณีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีงดออกเสียงจะไม่นบั
คะแนนส่วนน้ี ใหถื้อเป็นมติเอกฉนัทร้์อยละ 100 ได ้

-  กรณีมติพิเศษท่ีตอ้งนบัเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถา้มีการงด
ออกเสียง  ไม่ถือวา่เป็นมติเอกฉนัทไ์ด ้
 
ทั้งน้ี บริษทัจะท าการแกไ้ขขอ้ความตามท่ีผูถื้อหุ้นให้ค  าแนะน า และเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2556 ฉบบัแกไ้ข บนเวบ็ไซด์ของบริษทัต่อไป  จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 

 
มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2556   โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
 
วาระที ่2   พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้อง

กบัการลดทุนจดทะเบียน 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ีเหลือจากการจ่ายหุน้ปันผลจ านวน 2,319 หุ้น จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,749,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  านวน 331,748,331 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 663,496,662 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนทะเบียน เป็นดงัน้ี 

 
 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 410,238,271 99.9987 
2.  ไม่เห็นดว้ย            264  0.0001 
3.  งดออกเสียง           5,145 0.0012 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (167 ราย) 410,243,680 100.00 
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ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 331,748,331 บาท (สามร้อยสามสิบเอด็ลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนแปดพนัสามร้อยสามสิบเอด็บาท) 
         แบ่งออกเป็น    663,496,662 หุน้  (หกร้อยหกสิบสามลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนหกพนัหกร้อยหกสิบสองหุน้)               
         มูลค่าหุน้ละ               0.50   บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 
        หุน้สามญั         663,496,662  หุน้  (หกร้อยหกสิบสามลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนหกพนัหกร้อยหกสิบสองหุน้)                 
        หุน้บุริมสิทธิ                -       หุน้ 

  
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม

และใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  ท่ีปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 
มติทีป่ระชุม  อนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,749,490.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จ านวน 331,748,331 บาท  โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 2,319 หุ้น 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 167 ราย 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 

เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่วตัถุประสงค์ 
  
ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากบริษทัมีการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากท่ีด าเนินการอยู่ใน

ปัจจุบนั ซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจการให้ครอบคลุมกบัธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ท่ี
ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของ
บริษทั จ  านวน 31 ขอ้ จากเดิม 43 ขอ้  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ของหนงัสือเชิญประชุมผู ้
ถือหุ้นท่ีได้น าส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว  และเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มวตัถุประสงคโ์ดยการใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ี
แทน 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 410,253,280  100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (168 ราย) 410,253,280 100.00 
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          “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 74 ขอ้” 
 

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ เป็น         
ผูช้ี้แจงเหตุผลในการเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั   

 
นายกิตติฯ ไดช้ี้แจงวา่ในการท าธุรกิจของบริษทัจะตอ้งมีการติดต่อกบัหน่วยงานราชการต่างๆ  โดยเฉพาะการ

ขอใบอนุญาต ซ่ึงตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงค์ของบริษทัท่ีชัดเจน ว่าบริษทัประกอบธุรกิจดา้นใด โดยท่ีผ่านมา
บริษทัไดติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการเก่ียวกบัการด าเนินการของโครงการ CBG และ PPP ซ่ึงพบวา่มีมีขอ้ขดัขอ้งดา้น
กฎหมายเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของบริษทั  ดงันั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบปฏิบติัของหน่วยงานราชการ 
บริษทัจึงเห็นควรเพิ่มเติมวตัถุประสงคจ์  านวน 31 ขอ้ โดยวตัถุประสงคเ์พิ่มเติมดงักล่าวไดพ้ิจารณาจากวตัถุประสงค์
ของบริษทัในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมทั้งในดา้นผูค้า้ ผูผ้ลิต การขนส่ง การออกแบบ การก่อสร้าง  เพื่อให้ครอบคลุมและ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต และเพิ่มความสะดวกในการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทนัเวลา 

 
นายเชาวลิต เสริมทรัพย ์(ผูถื้อหุ้น) ไดเ้สนอว่าขอ้ความในวตัถุประสงคเ์พิ่มเติม ขอ้ (61) ค าวา่  “Natural Gas 

Vehicle”  ควรแกไ้ขเป็น “Natural Gas for Vehicle”  เพื่อให้ตรงตามความหมายภาษาไทย  ทั้งน้ีนายกิตติ ชีวะเกตุ 
ไดรั้บขอ้เสนอแนะดงักล่าวเพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลอีกคร้ัง 

 
นายธารา ชลปราณี (ผูถื้อหุน้)  เสนอแนะการใชข้อ้ความในวตัถุประสงคเ์พิ่มเติม ดงัน้ี 
ขอ้ (55) และ ขอ้ (56) ขอ้ความระบุวา่ “ ผูค้า้น ้ามนัเช้ือเพลิง” นั้นไดค้รอบคลุม “ผูค้า้ก๊าซ” ท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจ

อยูห่รือไม่  
ขอ้ (61) ค าว่า “Compress Natural Gas” ควรจะเป็น “Compressed Natural Gas”  รวมถึงการใช้ค  าเช่ือม

ประโยคดว้ย เคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) ซ่ึงภาษาไทยไม่มีการใชเ้คร่ืองหมายดงักล่าว  
ขอ้ (67) การก าหนดวา่บริษทัสามารถเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ประชาชนในราคาท่ีสูงหรือต ่ากวา่ราคาท่ีตรา

ไวไ้ด ้เป็นวธีิปฏิบติัโดยปกติหรือไม่ 
 
ประธานไดช้ี้แจงว่า วตัถุประสงคข์อ้ (67) เป็นขอ้ก าหนดส าหรับบริษทัจดทะเบียนซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดไว้

ในวตัถุประสงคข์องบริษทั  จากนั้นไดม้อบหมายใหน้ายชชัพล ประสพโชค รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย การตลาด 
และปฏิบติัการ เป็นผูช้ี้แจงประเด็นขอ้ (55) และ (61) 

 
นายชัชพลฯ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าก๊าซกับน ้ ามนันั้นใช้กฎหมายคนละฉบบั จึงต้องเขียนให้ชัดเจนทั้งคู่  โดย

กฎหมายไดก้ าหนดค านิยามของ ผูค้า้น ้ ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10  ซ่ึงบริษทัไม่เขา้ข่ายเป็นผูค้า้น ้ ามนั
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เช้ือเพลิงตามกฎหมายดงักล่าว  ทั้งน้ี วตัถุประสงค์เพิ่มเติมท่ีน าเสนอในคร้ังน้ีเพื่อให้ครอบคลุมประเภทธุรกิจท่ีจะ
ด าเนินการในอนาคตเพิ่มเติมจากวตัถุประสงคเ์ดิมท่ีมีอยูเ่ดิม 

 
ประธานได้ช้ีแจงเพิ่มเติมเก่ียวกบั เคร่ืองหมายจุลภาค ( , )  ซ่ึงไม่มีในภาษาไทย บริษทัจะน าไปแกไ้ขให้

ถูกตอ้งก่อนการยืน่จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยต่์อไป   
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม

และให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  ท่ีปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของ
บริษทั และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มวตัถุประสงค ์

 
มติที่ประชุม  อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 168 ราย 
 
ก่อนการเร่ิมวาระอ่ืนๆ ประธานไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัไดรั้บคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 8 บริษทัจาก 70 กว่า
บริษทัในตลาด  mai  ให้เขา้ร่วมโครงการ Broad  of the Year 2555/2556 (กรรมการแห่งปี)  โดยเกณฑ์การตดัสินจะ
พิจารณาจากการด าเนินการ การบริหาร และการออกความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   หากผลการพิจารณาเป็นประการใด จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบต่อไป 
 
วาระที ่4  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะเสนอเร่ืองอ่ืนใด
นอกจากท่ีก าหนดไวห้นังสือเชิญประชุมนั้น จะตอ้งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือเท่ากบั 184.40 ลา้นหุน้  

 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 411,053,240 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (170 ราย)* 411,053,240 100.00 




