
  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 เวลา 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  

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

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี 
หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้

 

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 
 

 

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้น
ท่านใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าท่ีเก็บ
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 เป็นเร่ืองรายงานให้ท่ีประชุมทราบไม่ตอ้งลงมติ  วาระท่ี 6 ตอ้งผา่น
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และวาระท่ี 8 
ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ส่วนวาระท่ี 9 แลว้แต่กรณีวา่ผูถื้อหุน้จะเสนอเร่ืองใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

9. หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นนั้นจะตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 184.73 ลา้นหุน้ 

 
หลงัจากนั้น นางสาวสมพร เชาวลิต ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เม่ือ
จบการประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านน าส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กบั
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเพื่อจดัเก็บไวเ้ป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป  จากนั้นไดเ้รียนเชิญ นายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา 
ประธานกรรมการบริษทัและประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม  
 
ประธานได้กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557  โดยได้
มอบหมายให ้นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูด้  าเนินการประชุมต่อไป 
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บรษิทั ยูนเิวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท์แอนดเ์คมิคลัส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทั Quid Lab จ  ากดั 
เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน โดยขออาสาสมคัร 1 ท่านในการนบัคะแนนเสียง โดยนายปริญญา พิทธยาพิทกัษ ์(ผูถื้อ
หุน้) รับเป็นอาสาสมคัรในการร่วมนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 
 
ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 88 ราย จ านวนหุ้นรวม 357,487,061 หุ้น และผูรั้บ
มอบฉันทะซ่ึงไดรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นจ านวน 48 ราย จ านวนหุ้นรวม 53,868,846 หุ้น รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมดเป็นจ านวน 136 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 411,355,907 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.22 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมด 554,204,839 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีก าหนดองค์
ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 
 
จากนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายได้ช้ีแจงเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมคร้ังน้ี จะด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ี  1 - 9 ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซกัถาม 
ขอให้ผูถื้อหุ้นถามเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระนั้นๆ ส าหรับประเด็นอ่ืนๆให้ผูถื้อหุ้นถามใน “วาระอ่ืนๆ” ในช่วงทา้ย
ของการประชุม ทั้งน้ี เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผูถื้อหุ้นท่านอ่ืน  และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดในเร่ืองใด 
ผูท้  าหน้าท่ีประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจา้หน้าท่ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ เป็นผูต้อบค าถาม
แทน และขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะซักถามยกมือข้ึน เพื่อเจา้หน้าท่ีจะไดน้ าส่งไมโครโฟนให้ผูถื้อหุ้น โดย
ขอใหแ้จง้ช่ือและนามสกุล เพื่อใชใ้นการจดบนัทึกการประชุมในคร้ังน้ีดว้ย 
 
นอกจากน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ขอ้ผดิพลาดในหนงัสือเชิญประชุมหนา้แรก ซ่ึงระบุปี พ.ศ. ของวนัประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นไม่ถูกตอ้ง ท่ีถูกตอ้งคือ วนัท่ี 4 เมษายน 2557 และในรายงานประจ าปี 2556 หนา้ท่ี 2 สินทรัพยร์วมปี 2554 
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งคือ 520.33 ลา้นบาท 
 
จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายจึงเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นตามหนงัสือเชิญ
ประชุม เป็นล าดบั   

 
วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2556 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2556 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัได้จดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 2 
สิงหาคม 2556  ซ่ึงไดมี้การจดัท ารายงานการประชุมและไดส่้งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด และได้
เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซด์ของบริษทั (www.uac.co.th) แล้ว ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า 

http://www.uac.co.th/
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รายงานการประชุมได้มีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556   

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถามและ
ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการประชุมดงักล่าว  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556   โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
วาระที ่2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556 
 
ประธานไดม้อบหมายให้ นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 2556 

 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม  (หน่วย : ลา้นบาท) 2555 2556 เพิม่ขึน้(ลดลง) การเปลีย่นแปลง(%) 

รายไดร้วม* 820.72 990.15 เพิ่มข้ืน 20.64 
ก าไรขั้นตน้ 194.15 173.44 (ลดลง) 10.67 
EBITDA 148.58 158.28 เพิ่มข้ืน 6.52 
ค่าเส่ือมราคา 3.66 9.43 เพิ่มข้ืน 157.65 
EBIT  114.62 71.10 (ลดลง) 37.96 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 30.31 77.75 เพิ่มข้ืน 156.53 
ก าไรเบด็เสร็จรวม  115.70 130.86 เพิ่มข้ืน 13.10 

 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 414,357,788 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (150 ราย) 414,357,788 100.00 
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ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 
อตัราส่วนทางการเงิน 2555 2556 
Gross Profit Margin (%) 23.92 % 17.74% 
Net Profit Margin (%) 14.10 % 13.22% 
ROA (%) 15.01 % 9.85% 
ROE (%) 21.88 % 16.39% 
D/E 0.59 0.69 

 
ผลการด าเนินงานของบริษทั โดยเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2553 – 2556 มีดงัน้ี 

รายละเอยีด  2553 2554 2555 2556 
รายไดร้วม (ลา้นบาท)  773.65 964.54 820.73 990.15 
ก าไรขั้นตน้ (ลา้นบาท) 118.04 160.27 194.15 173.44 
อตัราก าไรขั้นตน้ (%)  15.39 16.74 23.92 17.74 
EBITDA (ลา้นบาท)  129.47 110.92 148.58 158.28 
ค่าเส่ือมราคา (ลา้นบาท)  2.83 2.80 3.66 9.43 
EBIT (ลา้นบาท)  50.92 85.92 114.62 71.10 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ลา้นบาท) 75.72 22.20 30.31 77.75 
ก าไรเบด็เสร็จรวม (ลา้นบาท)  108.13 80.22 115.70 130.86 
ก าไรเบด็เสร็จรวม (%)  13.98 8.32 14.10 13.22 

 
ในปี 2556 มีเหตุการณ์ท่ีส าคญัของบริษทั โดยสรุปไดด้งัน้ี 
1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั ดงัน้ี 

1.1. การออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัประชาชนทัว่ไป (Public Offering) เม่ือวนัท่ี 10 – 11 มกราคม 2556 
จ านวน 24.3 ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 7.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 191.97 ลา้นบาท  

1.2. การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ านวนไม่เกิน 92.2 ลา้นหน่วย เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2556 โดยเร่ิมท าการซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556  ซ่ึงผูถื้อ UAC-W1 สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กไตรมาส
เป็นระยะเวลา 3 ปี คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 31 มกราคม 2559 

2. การเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชยข์องโรงงาน CBG ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โดยบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ไดส่้งรถ
มารับ CBG ท่ีโรงงาน ซ่ึงจะตอ้งท าการตรวจสอบการบรรจุ CBG ให้ไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยคุณภาพของ 
CBG ท่ีไดจ้ากโรงงานดงักล่าวผา่นค่ามาตรฐานซ่ึงสามารถใชก้บัรถยนตไ์ด ้

3. การเร่ิมเดินเคร่ืองเพื่อทดสอบการด าเนินการของโครงการ PPP ท่ีจงัหวดัสุโขทยั โดยโครงการดงักล่าวสามารถ
ผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมได ้3 ชนิด คือ CNG, LPG และ NGL  ซ่ึงปัจจุบนับริษทัสามารถขาย NGL และ LPG ได้
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แลว้ เน่ืองจาก NGL ไดผ้า่นการอนุมติัจากกรมสรรพสามิต และ LPG ไดผ้า่นการอนุมติัจากกรมสรรพสามิตและ
กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังานแล้ว  ขณะท่ี CNG เพิ่งได้รับการอนุมติัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของ
กระทรวงพลงังาน เน่ืองจากจะตอ้งผา่นการตรวจสอบการท างานของเคร่ืองจกัรและตอ้งไดรั้บการรับรองคุณภาพ
ของ CNG เน่ืองจากมีผลกระทบดา้นภาษีและการใหเ้งินสนบัสนุนของภาครัฐ 

4. การร่วมทุนกบับริษทั Sebigas S.p.A. จากประเทศอิตาลี ในการจดัตั้งบริษทั เซบิก๊าซ ยเูอซี จ  ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจ
ดา้นการออกแบบ รับเหมาก่อสร้างโครงการ Biogas ของบริษทั และ ลูกคา้รายอ่ืนๆ โดยใช้เทคโนโลยีของ 
Sebigas อิตาลี ซ่ึงบริษทั Sebigas อิตาลี ไดส่้งวศิวกรเขา้มาปฏิบติังานในบริษทั เซบิก๊าซ ยเูอซี จ  ากดั อีกดว้ย 

5. บริษทัไดด้ าเนินการโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมาอยา่งต่อเน่ือง เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัเด็กกบั
ชุมชนหรือโรงเรียนในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัโรงงานท่ีจงัหวดัสุโขทยั  โครงการหนงัสือเพื่อน้อง และโครงการลด
อุบติัเหตุและบรรเทาการจราจร โดยการติดตั้งสัญญาณไฟในพื้นท่ีชุมชน เป็นตน้ 

6. บริษทัได้รับรางวลัส าคญัจากหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ รางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นนักลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่น จาก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ รางวลั MAI Special Encouragement งาน Board of the Year Awards 
2013 จาก IOD 
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม โดยไดข้อความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉันทะในการสอบถามหรือให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ เพื่อให้การประชุมสามารถด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบและขอ้ก าหนดในการประชุมตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นตอนตน้  ส าหรับการสอบถามหรือการให้ขอ้คิดเห็น
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระ จะมีการช้ีแจงในตอนทา้ยของการประชุมต่อไป  ซ่ึงในวาระดงักล่าวมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีขอ้ซกัถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นายเจิดพนัธ์ุ นิธยายน ผูรั้บมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามถึงสาเหตุท่ีท าให้อตัรา ROE ของ
บริษทัลดลงจากปีก่อนมาก ไม่ทราบวา่จะมีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมาอยูใ่นระดบัเดิมไดห้รือไม่ 
 
ประธานไดม้อบหมายให้ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ี
ประชุม 
 
นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ได้ช้ีแจงว่า อตัรา ROE ลดลงเน่ืองจากในปี 2556 บริษทัมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ขณะท่ีบริษทัมีการลงทุนในโครงการต่างๆ ซ่ึงยงัไม่ก่อให้เกิดรายได ้จึงท าให้ ROE ของบริษทัลดลงจากปีท่ีผา่นๆ มา  
ประธานไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่การลดลงของ ROE เป็นเหตุการณ์ปกติส าหรับบริษทัท่ีมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อใชใ้น
การลงทุนในโครงการระยะยาวท่ีจะมีผลต่อเน่ืองในระยะเวลา 2 – 3 ปีขา้งหน้า เน่ืองจากฐานของส่วนของผูถื้อหุ้น
เพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีรายไดห้รือก าไรไม่ไดเ้พิ่มตามสัดส่วนของส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเพิ่มข้ึน   
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เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีขอ้ซกัถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทั ประจ าปี 2556  ท่ีปรึกษากฎหมายจึงเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว 
 
มติทีป่ระชุม  รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 

 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 แห่งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  และผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินท่ีบริษทัไดน้ าส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุม โดยฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2556 สรุปได ้ดงัน้ี 

รายการ 2556 2555 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 1,634.58 1,021.22 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 667.80 379.55 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 996.78 641.67 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 990.15 820.72 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 130.86 115.70 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้) 554,191,159 436,449,478* 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.24 0.24 

    * วนัท่ี 22 ต.ค. 55 มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จาก 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถามและ
ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติังบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดย
จะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม  อนุมัตงิบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 414,730,664 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
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* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย จากเดิม 150 ราย 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 

  
ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลงัหักภาษีเงินไดแ้ละส ารองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในปี 2556 
บริษทัมียอดก าไรสุทธิเป็นเงินทั้งส้ิน 62,407,949.40 บาท  และหกัทุนส ารองตามกฎหมาย 3,120,397.47 บาท  ท่ี
ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจ านวน 
88,672,774.24บาท (ค านวณจากขอ้มูลผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2557  ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงหากมีผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจง้ความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในไตรมาส 1 ปี 2557)  โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่าย
ออกจากบญัชีก าไรสะสม และเป็นเงินก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30, 23 และ 20 ตามล าดบั จ านวน 0.025, 0.056 
และ 0.079 บาท ตามล าดบั  ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทว ิดงัต่อไปน้ี 
-  เงินปันผลจ านวน 0.025 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30           
ผูไ้ดรั้บเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีไดใ้นอตัรา 30/70 ของเงินปันผล 

-  เงินปันผลจ านวน 0.056 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอตัราร้อยละ 23           
ผูไ้ดรั้บเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีไดใ้นอตัรา 23/77 ของเงินปันผล 

-  เงินปันผลจ านวน 0.079 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20           
ผูไ้ดรั้บเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผล 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 21 เมษายน 2557 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 
22 เมษายน 2557 ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557  โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล
ในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 2556 2555 
รายไดร้วม 924,836,867.32 820,878,479.24 

ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 62,407,949.40 87,965,373.73 
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 59,287,551.93 83,539,036.62 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 143,296,288.48 135,206,107.06 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (160 ราย)* 414,730,664 100.00 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 2556 2555 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 554,204,839* 460,739,478 
เงินปันผลต่อหุน้  0.16 0.11112 
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 88,672,774.24* 51,197,370.55 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ หลงัหัก
ภาษีและส ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

149.56 61.29 

หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงหากมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W1 แจง้ความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในไตรมาส 1 ปี 2557 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  
 
นายเจิดพนัธ์ุ นิธยายน ผูรั้บมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามดงัน้ี 
1.  ท่ีมาของอตัราเงินปันผลท่ีขออนุมติัในคร้ังน้ี เน่ืองจากมีมูลค่าท่ีสูงกวา่ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ แมว้า่

บริษทัจะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษทัก็ตาม 
2.  จ  านวนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ท่ีแจง้ความประสงคใ์นการใชสิ้ทธิเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ซ่ึงท าให้

บริษทัจะตอ้งจ่ายเงินปันผลเพิ่มมากข้ึน 
 
ประธานไดช้ี้แจงว่า คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 ให้กบัผูถื้อหุ้นเป็นเงินสด 
เน่ืองจากบริษทัมีเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเป็นเงินสดใหก้บัผูถื้อหุ้นได ้ ส าหรับการใชสิ้ทธิ UAC-W1 เม่ือวนัท่ี 
31 มีนาคม 2557 นั้น เลขานุการบริษทัได้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจง้ความ
ประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิคิดเป็น 17,237 หุน้ ส่งผลใหบ้ริษทัจะตอ้งจ่ายเงินปันผลเพิ่มข้ึน 2,757.92 บาท 
 
นายประสิทธ์ิ วงศเ์ลิศนิรันดร์ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงสาเหตุท่ีท าใหอ้ตัราก าไรของปี 2556 ลดลงจากปี 2555 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจงวา่ เน่ืองจากธุรกิจหลกั (Trading) ของบริษทัเป็นการน าเขา้สินคา้กว่าร้อยชนิด ซ่ึงมีอตัรา
ก าไรขั้นตน้ท่ีแตกต่างกนั  โดยในปี 2556 บริษทัไดรั้บรู้รายไดจ้ากสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีไม่สูงมากนกั ต่างจาก
ปี 2555 ซ่ึงรับรู้รายได้จากสินค้าท่ีมีอตัราก าไรขั้นต้นท่ีสูงกว่า จึงส่งผลต่อก าไรของบริษทัในภาพรวม ซ่ึงเป็น
เหตุการณ์ปกติของการด าเนินธุรกิจประเภทน้ี  นอกจากน้ี การลงทุนในโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้ง
สูง ขณะท่ีบริษทัจะเร่ิมทยอยรับรู้รายไดจ้ากโครงการต่างๆ เม่ือเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย ์ อยา่งไรก็ดี เม่ือโครงการ
ต่างๆ สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มก าลังการผลิต บริษัทจะสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ท่ีปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท และการตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2556 จ านวน 3,120,397.47 บาท โดยมีเงื่อนไขตามทีเ่สนอ  โดยมมีติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย จากเดิม 160 ราย 
 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดว่า
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3) โดยอตัรา  ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม (1/3)  ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ประกอบดว้ย 

 
1. รศ.ดร.ไพบูลย ์ เสรีววิฒันา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส  กรรมการ 
3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์ กรรมการอิสระ 

 
เน่ืองจากมีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงเห็นควรให้
กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากท่ีประชุม และประธานไดม้อบหมายใหน้ายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมส าหรับวาระน้ี 

 
นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
วาระน้ี ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซ่ึงครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าว

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 414,731,165 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (164 ราย)* 414,731,165 100.00 
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เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุ้น 
โดยประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บเสนอช่ือ ปรากฏรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัไดน้ าส่งให้แก่
ผูถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้ 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้แจง้เพิ่มเติมว่า ส าหรับการลงมติในวาระน้ีจะพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
และขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และน าส่งให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเม่ือจบ
การประชุม  ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยท่ีปรึกษากฎหมายได้
เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมก่อนท่ีจะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้
ซกัถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมเร่ิมลงมติเลือกตั้งกรรมการตามล าดบั ดงัน้ี 

 
1. รศ.ดร.ไพบูลย ์ เสรีววิฒันา 

มติทีป่ระชุม  อนุมัติเลอืกตั้ง รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดยมี
มติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
2. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส 

มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง   
โดยมมีติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์

มติที่ประชุม  อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระ
หน่ึง  โดยมมีติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 414,731,165 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (164 ราย) 414,731,165 100.00 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 414,731,165 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (164 ราย) 414,731,165 100.00 
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วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทั 
ก าหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากขอ้มูล
อา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีมากข้ึนโดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัส าหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 2557 2556 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 1.8 ลา้นบาท ไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท ต่อปี 
โบนสักรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของก าไร

สุทธิของงบการเงินรวม   
ไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท ต่อปี 

 
ประธานไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ จ  านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 ท่ีเพิ่มข้ึนจากไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท เป็น 
ไม่เกิน 1.8 ลา้นบาท เพื่อรองรับกรณีท่ีอาจมีการเพิ่มจ านวนกรรมการของบริษทั  ส าหรับโบนสักรรมการท่ีไม่ใช่
ผูบ้ริหารนั้น ก าหนดเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม เพื่อง่ายต่อการค านวณและได้
ค  านึงถึงกรณีท่ีอาจมีจ านวนกรรมการเพิ่มข้ึนดว้ยแลว้ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  
 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 414,731,165 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (164 ราย) 414,731,165 100.00 



P a g e  | 13 

 

 

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 
 

 

นายชวลิต ประวีณวรกุล ผูถื้อหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการก าหนดโบนสักรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร ซ่ึง
อา้งอิงตามก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ขณะท่ีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นอา้งอิงตามก าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
 
ประธานได้ช้ีแจงว่า การจ่ายเงินปันผลซ่ึงมีการก าหนดโดยอ้างอิงตามก าไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการนั้นเป็นเพียง
นโยบายของบริษทั  หากพิจารณาจากการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นในแต่ละปีนั้น บริษทัจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น
เกินกวา่อตัราดงักล่าวซ่ึงเป็นเพียงอตัราขั้นต ่าท่ีบริษทัจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ขณะท่ีโบนสักรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร
ก าหนดใหจ่้ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 1.5 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นจ านวนเงินสูงสุดท่ีจะอนุมติัจ่ายได ้
 
ท่ีปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 โดยจะตอ้งมีมติ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 2557 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,800,000 บาท และ
ก าหนดโบนัสจ่ายกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกินร้อยละ 1.5 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
อืน่ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม ดังนี ้

 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2557 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบ
บญัชีแห่ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและของบริษทัยอ่ย ส าหรับ
รอบปีบญัชี 2557 ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว   โดยในปี 2557 มีการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีเป็นผูล้งลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษทั เน่ืองจากนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 ไดล้ง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัครบ 5 ปีแลว้ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2556)  จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามรายช่ือ ดงัน้ี 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 414,731,165 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (164 ราย) 414,731,165 100.00 
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1. นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

3. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูรั้บสอบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

แห่ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและของบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบ
ปีบญัชี 2557 ซ่ึงมีขอ้มูลเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รายละเอยีดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 2557 2556 
คา่สอบบญัชีบริษทั 920,000 920,000 
ค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 250,000 185,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ 160,000 160,000 
รวมค่าตอบแทนทั้งส้ิน 1,330,000 1,265,000 

 
คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามท่ี
เสนอขา้งตน้ และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2557  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 1,330,000 บาท 
 
นายเอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยมี
แผนการขยายธุรกิจโดยมีโครงการลงทุนเพิ่มมากข้ึน ท าให้การตรวจสอบบญัชีมีรายละเอียดและเน้ือหาท่ีจะตอ้ง
ตรวจสอบเพิ่มมากข้ึนจากเดิม ส่งผลให้การก าหนดค่าสอบบญัชีในปี 2557 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2556 ทั้ งน้ี
ค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้า่นการต่อรองราคาและไดมี้การเปรียบเทียบราคากบับริษทัอ่ืนแลว้ 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถามและ
ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชี ประจ าปี 2557 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2557 จ านวนไม่เกิน 1,330,000 
บาท ตามที่เสนอ  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 414,732,854 100.00 
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   * มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 164 ราย 
 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติการเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และการเปลี่ยนดวงตรา

ของบริษัท   
 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจท่ีด าเนินอยู่ในปัจจุบนัและท่ีจะ
ด าเนินการต่อไปในอนาคต   จึงเห็นควรเปล่ียนช่ือบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัช่ือยอ่ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์
อนัเป็นช่ือท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย ดงันั้น บริษทัจึงขอเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัจากเดิม 
“บริษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ  ากัด (มหาชน)” เป็น “บริษทั ยูเอซี โกลบอล จ ากัด 
(มหาชน)” และช่ือภาษาองักฤษจากเดิม “Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited.” เป็น 
“UAC Global Public Company Limited.”  
และขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. ดงัน้ี 
เดิม 
ขอ้ 1. ช่ือบริษทั “บริษทั  ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน)” และมีช่ือเป็น   
         ภาษาองักฤษวา่ “Universal Adsorbents & Chemicals PUBLIC COMPANY LIMITED” 
แก้ไขเป็น 
ขอ้ 1.  ช่ือบริษทั “บริษทั  ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)” และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ “UAC GLOBAL    
           PUBLIC COMPANY LIMITED” 
และขอเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงตราประทบัของบริษทัและแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1. ขอ้ 
2. และขอ้ 55. ดงัต่อไปน้ี 
เดิม 
ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้รียกวา่ ขอ้บงัคบัของ บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์จ ากดั (มหาชน) 
ขอ้ 2.  ค  าวา่ “บริษทั” ท่ีใชใ้นขอ้บงัคบัน้ีใหห้มายถึง บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ  ากดั  
          (มหาชน) 
ขอ้ 55.ดวงตราของบริษทัใหมี้ลกัษณะดงัน้ี 
 
 
 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (165 ราย)* 414,732,854 100.00 
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บรษิทั ยูนเิวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท์แอนดเ์คมิคลัส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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แก้ไข 
ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้รียกวา่ ขอ้บงัคบัของ บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
ขอ้ 2.  ค  าวา่ “บริษทั” ท่ีใชใ้นขอ้บงัคบัน้ีใหห้มายถึง บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
ขอ้ 55.ดวงตราของบริษทัใหมี้ลกัษณะดงัน้ี 
 
 
 
 
รวมถึงอนุมติัการด าเนินการอ่ืนใดกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัดงักล่าว
ดว้ย 
 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั จากเดิม 
“บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ  ากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด 
(มหาชน)” และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั การเปล่ียนดวงตราของบริษทั รวมถึงการด าเนินการอ่ืนใด
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัดงักล่าว   
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม
และให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และการเปล่ียนดวงตราของบริษทั  โดยจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม  อนุมัติการเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และการเปลี่ยนดวงตราของ
บริษัท  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 165 ราย 
 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 414,733,463 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (168 ราย)* 414,733,463 100.00 
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วาระที ่9  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดนอกจากท่ี
ก าหนดไวห้นงัสือเชิญประชุมนั้น จะตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดหรือเท่ากบั 184.73 ลา้นหุน้  

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา  ประธานจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมไดส้อบถาม
และใหค้วามเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามสรุปได ้ดงัน้ี 

 
นายเจิดพนัธ์ุ นิธยายน ผูรั้บมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามถึงนโยบายการต่อตา้นการทุจริต 
คอรัปชัน่ของบริษทั ทั้งในการด าเนินธุรกิจของบริษทัเองและการด าเนินธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
 
ประธานได้ช้ีแจงว่า บริษทัได้มีการก าหนดนโยบายดงักล่าวไวอ้ย่างชัดเจนและประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานถือปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั  
 
นายอนุเชษฐ ์เบญ็จสุพฒันนนัท ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเก่ียวกบัความปลอดภยัของแต่ละโครงการของบริษทั 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจงว่า บริษทัมุ่งเน้นเร่ืองความปลอดภยัของแต่ละโรงงานเป็นอยา่งมาก โดยโรงงานของทุก
โครงการจะตอ้งผ่านการตรวจสอบการออกแบบจากวิศวกรและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงบริษทัไดท้  าการ
วา่จา้งบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์เพื่อท าการออกแบบ รวมถึงรับเหมาก่อสร้างโรงงานแต่ละแห่ง
ดว้ย  นอกจากน้ี บริษทัไดว้า่จา้งผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นโรงแยกก๊าซของ ปตท. ซ่ึงไดเ้กษียณอายุงานแลว้ มา
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น Project Director และ Project Manager ส าหรับโครงการ PPP ท่ีจงัหวดัสุโขทยั   ส าหรับโรงงาน 
CBG นั้น ก็ไดรั้บการตรวจสอบความปลอดภยัจาก ปตท. ก่อนจะจ่าย CBG ให้แก่ ปตท.  จึงขอให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจถึง
ความปลอดภยัของโรงงานแต่ละแห่งของบริษทั 
 
นายชวลิต ประวณีวรกุล ไดส้อบถามดงัน้ี 
1.  เม่ือบริษทัเปล่ียนช่ือแลว้ จะตอ้งมีการเปล่ียนสัญญลกัษณ์ (Logo) ของบริษทัหรือไม่ 
2.  แผนการด าเนินงานและความคืบหนา้ของโครงการต่างๆ ของบริษทั 
 
ประธานช้ีแจงวา่ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงสัญญลกัษณ์ (Logo) ของบริษทั  ส าหรับความคืบหน้าของโครงการต่างๆ 
ไดม้อบหมายให้ นายชชัพล ประสพโชค รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย การตลาด และ ปฏิบติัการ เป็นผูช้ี้แจงเร่ือง
ดงักล่าว 
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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 
 

 

นายชชัพล ประสพโชค ช้ีแจงความคืบหนา้ของโครงการต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 
1.  โครงการ Biogas ทั้งหมด 20 โครงการ แบ่งเป็น โครงการในภาคเหนือ 10 โครงการ และ ภาคอิสาน 10 โครงการ 

โดยไดเ้ร่ิมด าเนินการแลว้ 4 โครงการในภาคเหนือ และ 2 โครงการในภาคอิสาน  ซ่ึงการด าเนินการลงทุนในแต่
ละโครงการนั้นจะตอ้งค านึงถึงกฎเกณฑ์ ขอ้ก าหนด รวมถึงขอ้กฎหมายต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ
ไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์กฎหมายผงัเมือง การยืน่ขอใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการ เป็น
ตน้ 

2.  โครงการน าร่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากหญา้เนเปียร์ ของกระทรวงพลงังาน จ านวน 1 โครงการท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 
(ลงทุนในช่ือของบริษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด) โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการท าประชาคมเร่ืองพื้นท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

3.  โครงการ PPP ท่ีจงัหวดัสุโขทยัไดท้  าการทดสอบระบบแลว้เม่ือปี 2556 และเร่ิมจ าหน่ายสินคา้บางรายการแล้ว 
โดยมีความคืบหนา้ตามท่ีนายกิตติ ชีวะเกตุ ไดร้ายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น
เพิ่มเติม ประธานจึงเปิดกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
      

     ลงช่ือ        ประธานท่ีประชุม 
           (นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา) 
 
 
     ลงช่ือ                                                             ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
      (นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยรู) 


