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รายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
บริษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จากัด (มหาชน)
ประชุ มเมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2556 เวลา 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
ประธานกรรมการ บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน) เป็ นประธานที่ประชุม
นางสาวสมพร เชาวลิต ได้กล่าวต้อนรับและแนะนากรรมการบริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมาย ต่อที่ประชุ ม
ดังนี้
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. 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

กรรมการทีไ่ ม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายปริ ทรรศน์ พันธุ บรรยงก์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทีป่ รึกษากฎหมาย
1. นายสมยศ สุ ธีรพรชัย

บจก. วายูแอนด์พาร์ทเนอร์ส

จากนั้น นางสาวสมพร เชาวลิ ต ได้เชิ ญที่ปรึ 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
3. ในการลงคะแนนเสี ยง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุ มพิ จารณาลงมติ ในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผถู ้ ื อหุ ้น
ท่านใดออกเสี ยงไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง หากมี ขอให้ยกมือขึ้นและส่ งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บ
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

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
กรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นได้มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมาประชุ มแทนและผูถ้ ื อหุ ้นนั้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละ
วาระในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสี ยงลงคะแนนในหนังสื อมอบฉันทะนั้นเป็ นคะแนนเสี ยงที่ใช้
นับเป็ นมติที่ประชุม
กรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นได้มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะมาประชุ มแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนน
เสี ยงไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนผูม้ อบฉันทะได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้วธิ ี เดียวกับผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุ มสายเกินกว่าเวลาที่กาหนด ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
สามารถลงทะเบียนและเข้าร่ วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
ในกรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจาเป็ นต้องออกจากที่ประชุ มก่อนที่การประชุ มจะแล้วเสร็ จ ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสี ยงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
สาหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม
และออกเสี ยงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 และ 3 ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ส่ วนวาระที่ 4 แล้วแต่กรณี วา่ ผูถ้ ื อ
หุน้ จะเสนอเรื่ องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
หากมีผถู ้ ือหุ น้ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นจะต้องมี
หุ น้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อเท่ากับ 184.40 ล้านหุน้

สาหรับการประชุ มครั้ งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายให้บริ ษทั Quid Lab จากัด เป็ นผูด้ าเนิ นการนับคะแนน โดยขอ
อาสาสมัคร 1 ท่านในการนับคะแนนเสี ยง โดยนายสุ วฒั น์ วิจิตร์ ปัญญารักษ์ (ผูถ้ ือหุ ้น) รับเป็ นอาสาสมัครในการร่ วม
นับคะแนนเสี ยงในการประชุมครั้งนี้
จากนั้น ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงเพิ่มเติ มให้ที่ประชุ มทราบว่า ในการประชุ มครั้งนี้ จะดาเนิ นการประชุ มตาม
ระเบียบวาระที่ 1-4 ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นถามเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ สาหรับประเด็นอื่นๆให้ผถู ้ ื อหุ ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้าย
ของการประชุม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสี ยเวลาแก่ผถู ้ ือหุ น้ ท่านอื่นและในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่ องใด ผูท้ า
หน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องนั้นๆ เป็ นผูต้ อบคาถามแทน
และขอให้ผถู้ ือหุ ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นาส่ งไมโครโฟนให้ผถู ้ ื อหุ ้น โดยขอให้
แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อใช้ในการจดบันทึกการประชุมในครั้งนี้ดว้ ย

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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หลังจากนั้น นางสาวสมพร เชาวลิต ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี เมื่อจบการประชุ ม ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านนาส่ งใบลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อ
จัดเก็บไว้เป็ นเอกสารประกอบการประชุ มต่อไป จากนั้นได้เรี ยนเชิ ญ นายไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา ประธานกรรมการ
บริ ษทั และประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิ ดการประชุม
สาหรับการประชุ มครั้งนี้ มีผถู้ ือหุ ้นที่เข้าประชุ มด้วยตนเองจานวน 95 ราย จานวนหุ ้นรวม 363,324,024 หุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นจานวน 67 ราย จานวนหุ ้นรวม 46,614,416 หุ ้น รวมผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ มทั้งหมดเป็ นจานวน 162 ราย รวมจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 409,938,440 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 74.10 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 553,197,291 หุ น้ ซึ่ งครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริ ษทั ที่กาหนด
องค์ประชุ มในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นประกอบด้วยผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ ง
หนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
จากนั้นประธานจึงได้มอบหมายให้ที่ปรึ กษากฎหมายเป็ นผูด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่
ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ ตามหนังสื อเชิญประชุม เป็ นลาดับ
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจาปี 2556 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
ที่ปรึ กษากฎหมายแถลงต่อที่ ประชุ ม ว่า วาระนี้ จะเป็ นการรั บ รองด้วยเสี ยงข้า งมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ เข้าร่ วม
ประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ซึ่ งรายงานการประชุ มดังกล่าวได้นาส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายเพื่อพิจารณาล่วงหน้า
แล้ว จึง ขอให้ที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั ประจาปี 2556 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม
นายชัชชัย คุณงาม (ผูถ้ ือหุ น้ ) ได้เสนอแนะให้แก้ไขในรายงานการประชุม หน้า 24 บรรทัดที่ 3 และบรรทัดที่ 8
ในส่ วนชื่อย่อหลักทรัพย์ บมจ.น้ าประปาไทย ความในวงเล็บโดยแก้ไขจาก TWT เป็ น TTW
นายธารา ชลปราณี (ผูถ้ ือหุ ้น) ได้เสนอแนะเรื่ องการบันทึกมติที่ประชุมในรายงานการประชุม ซึ่ งมีการระบุวา่
“มีมติเป็ นเอกฉันท์” ในทุกวาระการประชุม โดยขอให้พิจารณาข้อความดังกล่าวว่าควรเป็ นมติเสี ยงข้างมาก หรื อมติ
เอกฉันท์ที่ไม่นบั รวมการลงคะแนนเสี ยงแบบงดออกเสี ยง เพื่อให้เป็ นมติเอกฉันท์คิดเป็ นร้อยละ100

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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ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ที่ปรึ กษากฎหมายเป็ นผูช้ ้ ี แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุ ม
เพิ่มเติม
นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ได้ช้ ีแจงว่ามติเสี ยงข้างมากแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
- กรณี มติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ในกรณี งดออกเสี ยงจะไม่นบั
คะแนนส่ วนนี้ ให้ถือเป็ นมติเอกฉันท์ร้อยละ 100 ได้
- กรณี มติพิเศษที่ตอ้ งนับเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุ ม และมีสิทธิ ออกเสี ยง ถ้ามีการงด
ออกเสี ยง ไม่ถือว่าเป็ นมติเอกฉันท์ได้
ทั้งนี้ บริ ษทั จะทาการแก้ไขข้อความตามที่ผถู้ ือหุ ้นให้คาแนะนา และเผยแพร่ รายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2556 ฉบับแก้ไข บนเว็บไซด์ของบริ ษทั ต่อไป จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ประจาปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
มติทปี่ ระชุ ม รับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจาปี 2556 โดยมีมติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (167 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
410,238,271
264
5,145
410,243,680

คิดเป็ นร้อยละ
99.9987
0.0001
0.0012
100.00

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียน
ที่ปรึ กษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยการตัดหุ น้ จดทะเบียนที่เหลือจากการจ่ายหุ น้ ปั นผลจานวน 2,319 หุ ้น จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 331,749,490.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 331,748,331 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้น
สามัญจานวน 663,496,662 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทะเบียน เป็ นดังนี้

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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ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 331,748,331 บาท (สามร้อยสามสิ บเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นแปดพันสามร้อยสามสิ บ เอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็ น 663,496,662 หุน้ (หกร้อยหกสิ บสามล้านสี่ แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิ บสองหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ 663,496,662 หุน้ (หกร้อยหกสิ บสามล้านสี่ แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิ บสองหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึ กษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 331,749,490.50 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จานวน 331,748,331 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจ่ ายหุ้นปั นผลจานวน 2,319 หุ้น
และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีมติด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
410,253,280
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (168 ราย)
410,253,280
* มีผถู้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 167 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 3
เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ วัตถุประสงค์
ที่ปรึ กษากฎหมายชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่า เนื่ องจากบริ ษทั มีการประกอบธุ รกิจเพิ่มเติมจากที่ดาเนิ นการอยู่ใน
ปั จจุบนั ซึ่ งจะต้องมีการกาหนดวัตถุ ประสงค์ในการดาเนิ นกิ จการให้ครอบคลุ มกับธุ รกิจที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต ที่
ประชุ มคณะกรรมการจึงได้มีมติ เห็ นชอบให้เสนอที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มเติ มวัตถุ ประสงค์ของ
บริ ษทั จานวน 31 ข้อ จากเดิม 43 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ของหนังสื อเชิญประชุมผู้
ถื อหุ ้นที่ ได้นาส่ งให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการล่ วงหน้าแล้ว และเห็ นควรให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ การแก้ไ ข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์โดยการใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้
แทน
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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“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจานวน 74 ข้อ”
จากนั้นประธานได้ม อบหมายให้ นายกิ ตติ ชี วะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ น
ผูช้ ้ ีแจงเหตุผลในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
นายกิตติฯ ได้ช้ ีแจงว่าในการทาธุ รกิจของบริ ษทั จะต้องมีการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ โดยเฉพาะการ
ขอใบอนุ ญาต ซึ่ งต้องมี การกาหนดวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ที่ชัดเจน ว่าบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จด้านใด โดยที่ผ่านมา
บริ ษทั ได้ติดต่อกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการดาเนินการของโครงการ CBG และ PPP ซึ่ งพบว่ามีมีขอ้ ขัดข้องด้าน
กฎหมายเกี่ ยวกับวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามกฎและระเบียบปฏิบตั ิของหน่ วยงานราชการ
บริ ษทั จึงเห็นควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จานวน 31 ข้อ โดยวัตถุประสงค์เพิ่มเติมดังกล่าวได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์
ของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจปิ โตรเลียมทั้งในด้านผูค้ า้ ผูผ้ ลิต การขนส่ ง การออกแบบ การก่อสร้าง เพื่อให้ครอบคลุมและ
รองรั บการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ในอนาคต และเพิ่ มความสะดวกในการดาเนิ นการได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพและ
ทันเวลา
นายเชาวลิต เสริ มทรัพย์ (ผูถ้ ือหุ ้น) ได้เสนอว่าข้อความในวัตถุ ประสงค์เพิ่มเติม ข้อ (61) คาว่า “Natural Gas
Vehicle” ควรแก้ไขเป็ น “Natural Gas for Vehicle” เพื่อให้ตรงตามความหมายภาษาไทย ทั้งนี้ นายกิตติ ชี วะเกตุ
ได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง
นายธารา ชลปราณี (ผูถ้ ือหุน้ ) เสนอแนะการใช้ขอ้ ความในวัตถุประสงค์เพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ (55) และ ข้อ (56) ข้อความระบุวา่ “ ผูค้ า้ น้ ามันเชื้อเพลิง” นั้นได้ครอบคลุม “ผูค้ า้ ก๊าซ” ที่บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจ
อยูห่ รื อไม่
ข้อ (61) คาว่า “Compress Natural Gas” ควรจะเป็ น “Compressed Natural Gas” รวมถึงการใช้คาเชื่ อม
ประโยคด้วย เครื่ องหมายจุลภาค ( , ) ซึ่งภาษาไทยไม่มีการใช้เครื่ องหมายดังกล่าว
ข้อ (67) การกาหนดว่าบริ ษทั สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนในราคาที่สูงหรื อต่ากว่าราคาที่ตรา
ไว้ได้ เป็ นวิธีปฏิบตั ิโดยปกติหรื อไม่
ประธานได้ช้ ี แจงว่า วัตถุประสงค์ขอ้ (67) เป็ นข้อกาหนดสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนซึ่ งจะต้องมีการกาหนดไว้
ในวัตถุประสงค์ของบริ ษทั จากนั้นได้มอบหมายให้นายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย การตลาด
และปฏิบตั ิการ เป็ นผูช้ ้ ีแจงประเด็นข้อ (55) และ (61)
นายชัชพลฯ ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติ ม ว่าก๊าซกับน้ ามันนั้นใช้ก ฎหมายคนละฉบับ จึ งต้องเขี ย นให้ชัดเจนทั้ง คู่ โดย
กฎหมายได้กาหนดคานิยามของ ผูค้ า้ น้ ามันเชื้ อเพลิ งตามมาตรา 7 หรื อมาตรา 10 ซึ่ งบริ ษทั ไม่เข้าข่ายเป็ นผูค้ า้ น้ ามัน
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

P a g e |7

เชื้ อเพลิงตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ วัตถุ ประสงค์เพิ่มเติมที่นาเสนอในครั้ งนี้ เพื่อให้ครอบคลุม ประเภทธุ รกิ จที่จะ
ดาเนินการในอนาคตเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์เดิมที่มีอยูเ่ ดิม
ประธานได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ เครื่ องหมายจุ ลภาค ( , ) ซึ่ งไม่มีในภาษาไทย บริ ษทั จะนาไปแก้ไขให้
ถูกต้องก่อนการยืน่ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ต่อไป
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติ มอื่นใด ที่ปรึ กษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงมติ อนุ มตั ิ การเพิ่มเติ มวัตถุ ประสงค์ของ
บริ ษทั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์
มติที่ประชุ ม อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 3 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ โดยมีมติด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
411,053,240
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (170 ราย)*
411,053,240
* มีผถู้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 168 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

ก่อนการเริ่ มวาระอื่นๆ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า บริ ษทั ได้รับคัดเลือกให้เป็ น 1 ใน 8 บริ ษทั จาก 70 กว่า
บริ ษทั ในตลาด mai ให้เข้าร่ วมโครงการ Broad of the Year 2555/2556 (กรรมการแห่ งปี ) โดยเกณฑ์การตัดสิ นจะ
พิ จ ารณาจากการด าเนิ น การ การบริ ห าร และการออกความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หากผลการพิจารณาเป็ นประการใด จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบต่อไป
วาระที่ 4 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ที่ ป รึ ก ษากฎหมายได้แจ้ง ให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า หากผูถ้ ื อหุ ้นท่ า นใดมี ค วามประสงค์ที่ จะเสนอเรื่ องอื่ นใด
นอกจากที่ กาหนดไว้หนังสื อเชิ ญประชุ มนั้น จะต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมดหรื อเท่ากับ 184.40 ล้านหุน้

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

