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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
บริษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จากัด (มหาชน)
ประชุ มเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 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
ประธานกรรมการบริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน) เป็ นประธานที่ประชุม
นางสาวสมพร เชาวลิ ต ได้กล่ าวต้อนรั บและแนะนากรรมการบริ 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 นางสาวสมพร เชาวลิ ต ได้เชิ ญที่ ปรึ กษากฎหมายเป็ นผูช้ ้ ี แจงระเบียบและข้อกาหนดการประชุ มที่ ปรึ 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 ้นได้มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมาประชุ มแทนและผูถ้ ื อหุ ้นนั้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละ
วาระในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสี ยงลงคะแนนในหนังสื อมอบฉันทะนั้นเป็ นคะแนนเสี ยงที่ใช้
นับเป็ นมติที่ประชุม
5. กรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นได้มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะมาประชุ ม แทนโดยมิได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนน
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 องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ตอ้ งลงมติ วาระที่ 6 ต้องผ่าน
มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุ ม และวาระที่ 8
ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน ส่ วนวาระที่ 9 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 184.73 ล้านหุน้
หลังจากนั้น นางสาวสมพร เชาวลิต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อ
จบการประชุ ม ขอให้ผถู ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านนาส่ งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุ มให้กบั
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อจัดเก็บไว้เป็ นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป จากนั้นได้เรี ยนเชิญ นายไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานได้ก ล่ า วต้อ นรั บ ผูถ้ ื อ หุ ้ น และผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเข้า สู่ ก ารประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจ าปี 2557 โดยได้
มอบหมายให้ นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ นผูด้ าเนินการประชุมต่อไป

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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ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สาหรับการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายให้บริ ษทั Quid Lab จากัด
เป็ นผูด้ าเนินการนับคะแนน โดยขออาสาสมัคร 1 ท่านในการนับคะแนนเสี ยง โดยนายปริ ญญา พิทธยาพิทกั ษ์ (ผูถ้ ือ
หุน้ ) รับเป็ นอาสาสมัครในการร่ วมนับคะแนนเสี ยงในการประชุมครั้งนี้
สาหรับการประชุมครั้งนี้ มีผถู้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมด้วยตนเองจานวน 88 ราย จานวนหุ ้นรวม 357,487,061 หุ ้น และผูร้ ับ
มอบฉันทะซึ่ งได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นจานวน 48 ราย จานวนหุ ้นรวม 53,868,846 หุ ้น รวมผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
ทั้งหมดเป็ นจานวน 136 ราย รวมจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 411,355,907 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 74.22 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด 554,204,839 หุ ้น ซึ่ งครบเป็ นองค์ประชุ มตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริ ษทั ที่กาหนดองค์
ประชุมในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นประกอบด้วยผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมดและต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไ ม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด
จากนั้น ที่ ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงเพิ่ม เติ ม ให้ที่ประชุ มทราบว่า ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ จะดาเนิ นการประชุ มตาม
ระเบียบวาระที่ 1 - 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นถามเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ สาหรับประเด็นอื่นๆให้ผถู ้ ื อหุ ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้าย
ของการประชุ ม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสี ยเวลาแก่ผถู ้ ื อหุ ้นท่านอื่น และในกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่ องใด
ผูท้ าหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องนั้นๆ เป็ นผูต้ อบคาถาม
แทน และขอให้ผถู้ ือหุ ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นาส่ งไมโครโฟนให้ผถู ้ ื อหุ ้น โดย
ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อใช้ในการจดบันทึกการประชุมในครั้งนี้ดว้ ย
นอกจากนี้ ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งข้อผิดพลาดในหนังสื อเชิญประชุมหน้าแรก ซึ่ งระบุปี พ.ศ. ของวันประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้นไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องคือ วันที่ 4 เมษายน 2557 และในรายงานประจาปี 2556 หน้าที่ 2 สิ นทรัพย์รวมปี 2554
ข้อมูลที่ถูกต้องคือ 520.33 ล้านบาท
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายจึงเริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุ มที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นตามหนังสื อเชิ ญ
ประชุม เป็ นลาดับ
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2556
ที่ปรึ กษากฎหมายแถลงต่อที่ ประชุ มว่า บริ ษทั ได้จดั ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2
สิ งหาคม 2556 ซึ่งได้มีการจัดทารายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด และได้
เผยแพร่ รายงานการประชุ มทางเว็บไซด์ของบริ ษทั (www.uac.co.th) แล้ว ซึ่ งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นว่า
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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รายงานการประชุ มได้มีการบันทึ กรายงานไว้อย่างถูก ต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามและ
ให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ รับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2556 โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุ ม รั บรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (150 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
414,357,788
414,357,788

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2556
ประธานได้มอบหมายให้ นายกิ ตติ ชี วะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับปี 2556
นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมธุ รกิจปี 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)
2555
2556
820.72
990.15
รายได้รวม*
กาไรขั้นต้น
194.15
173.44
EBITDA
148.58
158.28
ค่าเสื่ อมราคา
3.66
9.43
EBIT
114.62
71.10
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
30.31
77.75
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
115.70
130.86

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

การเปลีย่ นแปลง(%)

เพิ่มขื้น
(ลดลง)
เพิ่มขื้น
เพิ่มขื้น
(ลดลง)
เพิ่มขื้น
เพิ่มขื้น

20.64
10.67
6.52
157.65
37.96
156.53
13.10

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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สาหรับอัตราส่ วนทางการเงินของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา มีดงั นี้
อัตราส่ วนทางการเงิน
Gross Profit Margin (%)
Net Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
D/E

2555
23.92 %
14.10 %
15.01 %
21.88 %
0.59

ผลการดาเนินงานของบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบตั้งแต่ปี 2553 – 2556 มีดงั นี้
รายละเอียด
2553
รายได้รวม (ล้านบาท)
773.65
กาไรขั้นต้น (ล้านบาท)
118.04
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
15.39
EBITDA (ล้านบาท)
129.47
ค่าเสื่ อมราคา (ล้านบาท)
2.83
EBIT (ล้านบาท)
50.92
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ล้านบาท)
75.72
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม (ล้านบาท)
108.13
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม (%)
13.98

2556
17.74%
13.22%
9.85%
16.39%
0.69

2554
964.54
160.27
16.74
110.92
2.80
85.92
22.20
80.22
8.32

2555
820.73
194.15
23.92
148.58
3.66
114.62
30.31
115.70
14.10

2556
990.15
173.44
17.74
158.28
9.43
71.10
77.75
130.86
13.22

ในปี 2556 มีเหตุการณ์ที่สาคัญของบริ ษทั โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. การเพิม่ ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ดังนี้
1.1. การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญให้กบั ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม 2556
จานวน 24.3 ล้านหุ น้ ราคาหุ น้ ละ 7.90 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 191.97 ล้านบาท
1.2. การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 จานวนไม่เกิ น 92.2 ล้านหน่ วย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2556 โดยเริ่ มทาการซื้ อขายเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ งผูถ้ ือ UAC-W1 สามารถใช้สิทธิ ได้ทุกไตรมาส
เป็ นระยะเวลา 3 ปี ครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 และครั้งสุ ดท้ายวันที่ 31 มกราคม 2559
2. การเปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิ ชย์ของโรงงาน CBG ที่จงั หวัดเชียงใหม่ โดยบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ได้ส่งรถ
มารับ CBG ที่โรงงาน ซึ่งจะต้องทาการตรวจสอบการบรรจุ CBG ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด โดยคุณภาพของ
CBG ที่ได้จากโรงงานดังกล่าวผ่านค่ามาตรฐานซึ่ งสามารถใช้กบั รถยนต์ได้
3. การเริ่ มเดินเครื่ องเพื่อทดสอบการดาเนิ นการของโครงการ PPP ที่จงั หวัดสุ โขทัย โดยโครงการดังกล่าวสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้ 3 ชนิด คือ CNG, LPG และ NGL ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั สามารถขาย NGL และ LPG ได้
บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
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แล้ว เนื่องจาก NGL ได้ผา่ นการอนุ มตั ิจากกรมสรรพสามิต และ LPG ได้ผา่ นการอนุ มตั ิจากกรมสรรพสามิตและ
กรมธุ รกิ จพลังงาน กระทรวงพลังงานแล้ว ขณะที่ CNG เพิ่งได้รับการอนุ มตั ิ จากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องของ
กระทรวงพลังงาน เนื่องจากจะต้องผ่านการตรวจสอบการทางานของเครื่ องจักรและต้องได้รับการรับรองคุณภาพ
ของ CNG เนื่องจากมีผลกระทบด้านภาษีและการให้เงินสนับสนุนของภาครัฐ
4. การร่ วมทุนกับบริ ษทั Sebigas S.p.A. จากประเทศอิตาลี ในการจัดตั้งบริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จากัด เพื่อดาเนิ นธุ รกิจ
ด้านการออกแบบ รับเหมาก่ อสร้ างโครงการ Biogas ของบริ ษทั และ ลูกค้ารายอื่ นๆ โดยใช้เทคโนโลยีของ
Sebigas อิตาลี ซึ่งบริ ษทั Sebigas อิตาลี ได้ส่งวิศวกรเข้ามาปฏิบตั ิงานในบริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จากัด อีกด้วย
5. บริ ษทั ได้ดาเนิ นการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่ อง เช่น การเข้าร่ วมกิ จกรรมวันเด็กกับ
ชุ มชนหรื อโรงเรี ยนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานที่จงั หวัดสุ โขทัย โครงการหนังสื อเพื่อน้อง และโครงการลด
อุบตั ิเหตุและบรรเทาการจราจร โดยการติดตั้งสัญญาณไฟในพื้นที่ชุมชน เป็ นต้น
6. บริ ษทั ได้รับรางวัลสาคัญจากหน่ วยงานต่างๆ ได้แก่ รางวัลบริ ษทั จดทะเบี ยนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ รางวัล MAI Special Encouragement งาน Board of the Year Awards
2013 จาก IOD
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม โดยได้ขอความร่ วมมือจากผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับ
มอบฉันทะในการสอบถามหรื อให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติมเฉพาะที่เกี่ ยวข้องกับวาระ เพื่อให้การประชุ มสามารถดาเนิ นการ
เป็ นไปตามระเบียบและข้อกาหนดในการประชุ มตามที่ได้แจ้งไว้ในตอนต้น สาหรับการสอบถามหรื อการให้ขอ้ คิดเห็น
ที่ไม่เกี่ ยวข้องกับวาระ จะมี การชี้ แจงในตอนท้ายของการประชุ มต่อไป ซึ่ งในวาระดังกล่ าวมีผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีขอ้ ซักถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
นายเจิดพันธุ์ นิธยายน ผูร้ ับมอบอานาจจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ทาให้อตั รา ROE ของ
บริ ษทั ลดลงจากปี ก่อนมาก ไม่ทราบว่าจะมีแนวโน้มที่จะกลับมาอยูใ่ นระดับเดิมได้หรื อไม่
ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิน เป็ นผูช้ ้ ี แจงต่อที่
ประชุม
นางสาวนิ ลรั ตน์ จารุ มโนภาส ได้ช้ ี แจงว่า อัตรา ROE ลดลงเนื่ องจากในปี 2556 บริ ษ ทั มี ก ารเพิ่มทุ นจดทะเบีย น
ขณะที่บริ ษทั มีการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่ งยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ จึงทาให้ ROE ของบริ ษทั ลดลงจากปี ที่ผา่ นๆ มา
ประธานได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่าการลดลงของ ROE เป็ นเหตุการณ์ปกติสาหรับบริ ษทั ที่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อใช้ใน
การลงทุนในโครงการระยะยาวที่จะมีผลต่อเนื่ องในระยะเวลา 2 – 3 ปี ข้างหน้า เนื่ องจากฐานของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
เพิ่มมากขึ้น ขณะที่รายได้หรื อกาไรไม่ได้เพิ่มตามสัดส่ วนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เพิ่มขึ้น

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
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เนื่ องจากไม่มีผถู้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีขอ้ ซักถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ประจาปี 2556 ที่ปรึ กษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าว
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบรายงานคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2556
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ที่ปรึ กษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั คือ นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตหมายเลขทะเบียน 2982 แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่บริ ษทั ได้นาส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุม โดยฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2556 สรุ ปได้ ดังนี้
รายการ
2556
2555
สิ นทรัพย์รวม (ล้านบาท)
1,634.58
1,021.22
หนี้สินรวม (ล้านบาท)
667.80
379.55
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (ล้านบาท)
996.78
641.67
รายได้รวม (ล้านบาท)
990.15
820.72
กาไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
130.86
115.70
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว (หุน้ )
554,191,159
436,449,478*
กาไรต่อหุ น้ (บาท)
0.24
0.24
* วันที่ 22 ต.ค. 55 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก 1.00 บาท เป็ น 0.50 บาท

ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามและ
ให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดย
จะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
414,730,664
-

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
100.00
-
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มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (160 ราย)*
414,730,664
* มีผถู้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิม่ อีก 10 ราย จากเดิม 150 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2556
ที่ปรึ กษากฎหมายชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่าบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ
หลังหักภาษี เงิ นได้และสารองทุ กประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ โดยในปี 2556
บริ ษทั มียอดกาไรสุ ทธิ เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 62,407,949.40 บาท และหักทุนสารองตามกฎหมาย 3,120,397.47 บาท ที่
ประชุ มคณะกรรมการจึ งมี ม ติ เห็ นชอบให้เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อพิจารณาอนุ มตั ิ การจ่า ยเงิ นปั นผลประจาปี
สาหรับผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท เป็ นเงินจานวน
88,672,774.24บาท (คานวณจากข้อมูลผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในไตรมาส 1 ปี 2557) โดยเงิ นปั นผลดังกล่าวจะจ่าย
ออกจากบัญชีกาไรสะสม และเป็ นเงินกาไรที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 30, 23 และ 20 ตามลาดับ จานวน 0.025, 0.056
และ 0.079 บาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงิ นปั นผลตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้
- เงิ นปั นผลจานวน 0.025 บาทต่ อหุ ้น จ่ า ยจากก าไรสุ ท ธิ ข องกิ จการที่ เสี ย ภาษี เงิ นได้นิติบุ ค คลอัตราร้ อยละ 30
ผูไ้ ด้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงิ นปั นผลจานวน 0.056 บาทต่ อหุ ้น จ่ า ยจากก าไรสุ ท ธิ ข องกิ จการที่ เสี ย ภาษี เงิ นได้นิติบุ ค คลอัตราร้ อยละ 23
ผูไ้ ด้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผล
- เงิ นปั นผลจานวน 0.079 บาทต่ อหุ ้น จ่ า ยจากก าไรสุ ท ธิ ข องกิ จการที่ เสี ย ภาษี เงิ นได้นิติบุ ค คลอัตราร้ อยละ 20
ผูไ้ ด้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่
22 เมษายน 2557 กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผล
ในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
รายได้รวม
924,836,867.32
820,878,479.24
กาไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
62,407,949.40
87,965,373.73
กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย
59,287,551.93
83,539,036.62
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
143,296,288.48
135,206,107.06
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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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
554,204,839*
460,739,478
เงินปั นผลต่อหุ น้
0.16
0.11112
เงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น
88,672,774.24*
51,197,370.55
สัดส่ วนการจ่ายเงิ นปั นผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ หลังหัก
149.56
61.29
ภาษีและสารองตามกฎหมาย (ร้อยละ)
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในไตรมาส 1 ปี 2557
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม
นายเจิดพันธุ์ นิธยายน ผูร้ ับมอบอานาจจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามดังนี้
1. ที่มาของอัตราเงินปั นผลที่ขออนุมตั ิในครั้งนี้ เนื่องจากมีมูลค่าที่สูงกว่ากาไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ แม้วา่
บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของบริ ษทั ก็ตาม
2. จานวนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 ที่แจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่ งทาให้
บริ ษทั จะต้องจ่ายเงินปั นผลเพิ่มมากขึ้น
ประธานได้ช้ ี แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็ นควรจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี 2556 ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นเงิ นสด
เนื่องจากบริ ษทั มีเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเป็ นเงินสดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นได้ สาหรับการใช้สิทธิ UAC-W1 เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2557 นั้น เลขานุ การบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า มี ผถู ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 แจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิ คิดเป็ น 17,237 หุ น้ ส่ งผลให้บริ ษทั จะต้องจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ้น 2,757.92 บาท
นายประสิ ทธิ์ วงศ์เลิศนิรันดร์ ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ทาให้อตั รากาไรของปี 2556 ลดลงจากปี 2555
นายกิตติ ชี วะเกตุ ได้ช้ ี แจงว่า เนื่ องจากธุ รกิ จหลัก (Trading) ของบริ ษทั เป็ นการนาเข้าสิ นค้ากว่าร้ อยชนิ ด ซึ่ งมีอตั รา
กาไรขั้นต้นที่แตกต่างกัน โดยในปี 2556 บริ ษทั ได้รับรู ้รายได้จากสิ นค้าที่มีอตั รากาไรขั้นต้นที่ไม่สูงมากนัก ต่างจาก
ปี 2555 ซึ่ งรั บ รู ้ รายได้จากสิ นค้า ที่ มี อตั ราก าไรขั้นต้นที่ สู ง กว่า จึ ง ส่ ง ผลต่ อก าไรของบริ ษ ทั ในภาพรวม ซึ่ ง เป็ น
เหตุการณ์ปกติของการดาเนิ นธุ รกิจประเภทนี้ นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้าง
สู ง ขณะที่บริ ษทั จะเริ่ มทยอยรับรู ้รายได้จากโครงการต่างๆ เมื่อเปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิ ชย์ อย่างไรก็ดี เมื่อโครงการ
ต่ า งๆ สามารถด าเนิ น การได้อ ย่ า งเต็ ม ก าลัง การผลิ ต บริ ษ ัท จะสามารถควบคุ ม ต้น ทุ น และค่ า ใช้จ่ า ยได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

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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ที่ปรึ กษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิ การจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการ
จ่า ยเงิ นปั นผลประจาปี 2556 โดยจะต้องมี ม ติ ด้วยคะแนนเสี ย งข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท และการตั้งสารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2556 จานวน 3,120,397.47 บาท โดยมีเงื่อนไขตามทีเ่ สนอ โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
414,731,165
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (164 ราย)*
414,731,165
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิม่ อีก 4 ราย จากเดิม 160 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดว่า
ในการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้า จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน
หนึ่งในสาม (1/3) ซึ่ งในปี นี้กรรมการซึ่ งต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส
3. รศ.ดร.ปริ ทรรศน์ พันธุ บรรยงก์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

เนื่ องจากมี กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จึงเห็ นควรให้
กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุม และประธานได้มอบหมายให้นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมสาหรับวาระนี้
นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยใน
วาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาอนุ มตั ิ แต่ง ตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่ ง ครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง เนื่ องด้วยบุคคลดังกล่าว
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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เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏรายละเอียดในหนังสื อเชิ ญประชุ มที่บริ ษทั ได้นาส่ งให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาล่วงหน้าแล้ว
ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งเพิ่มเติ มว่า สาหรับการลงมติในวาระนี้ จะพิจารณาอนุ มตั ิเลื อกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
และขอให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และนาส่ งให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เมื่อจบ
การประชุ ม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสในการนับคะแนนตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ปรึ กษากฎหมายได้
เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็ นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นมีขอ้
ซักถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่ มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลาดับ ดังนี้
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวัฒนา กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมี
มติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (164 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
414,731,165
414,731,165

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส
มติที่ประชุ ม อนุ มัติเลือกตั้ง นางสาวนิ ลรั ตน์ จารุ มโนภาส กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง
โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (164 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
414,731,165
414,731,165

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

3. รศ.ดร.ปริ ทรรศน์ พันธุ บรรยงก์
มติที่ประชุ ม อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.ปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระของบริ ษัทอีกวาระ
หนึ่ง โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี 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 (164 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
414,731,165
414,731,165

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2557
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริ ษทั
กาหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบจากข้อมูล
อ้างอิงจากอุ ตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน การขยายตัวทางธุ รกิ จและการเติ บโตทางผลกาไรของบริ ษทั และความ
รั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท ที่ มี ม ากขึ้ นโดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิ จ ารณาเห็ น สมควรเสนอตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั สาหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
2557
2556
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 1.8 ล้านบาท
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
ต่อปี
โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกาไร
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
ต่อปี
สุ ทธิของงบการเงินรวม
ประธานได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่า จานวนเงิ นค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นจากไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เป็ น
ไม่เกิ น 1.8 ล้านบาท เพื่อรองรับกรณี ที่อาจมีการเพิ่มจานวนกรรมการของบริ ษทั สาหรั บโบนัสกรรมการที่ไม่ใช่
ผูบ้ ริ หารนั้น กาหนดเป็ นอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 1.5 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นรวม เพื่อง่ายต่อการคานวณและได้
คานึงถึงกรณี ที่อาจมีจานวนกรรมการเพิ่มขึ้นด้วยแล้ว
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม

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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นายชวลิ ต ประวีณวรกุล ผูถ้ ื อหุ ้น ได้สอบถามเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ในการกาหนดโบนัสกรรมการที่ ไม่ใช่ ผูบ้ ริ หาร ซึ่ ง
อ้างอิงตามกาไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นรวม ขณะที่ การจ่ายเงิ นปั นผลให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นอ้างอิ งตามกาไรสุ ทธิ ของงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ
ประธานได้ช้ ี แจงว่า การจ่ ายเงิ นปั นผลซึ่ งมี การก าหนดโดยอ้างอิ งตามก าไรสุ ทธิ ของงบเฉพาะกิ จการนั้นเป็ นเพี ยง
นโยบายของบริ ษทั หากพิจารณาจากการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในแต่ละปี นั้น บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
เกินกว่าอัตราดังกล่าวซึ่ งเป็ นเพียงอัตราขั้นต่าที่บริ ษทั จะพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ขณะที่โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
กาหนดให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม ซึ่ งเป็ นจานวนเงินสู งสุ ดที่จะอนุมตั ิจ่ายได้
ที่ปรึ กษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2557 โดยจะต้องมีมติ
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
มติที่ประชุ ม อนุ มัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจาปี 2557 เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้นไม่ เกิน 1,800,000 บาท และ
กาหนดโบนัสจ่ ายกรรมการที่ไม่ ใช่ ผ้ ูบริ หารไม่ เกินร้ อยละ 1.5 ของกาไรสุ ทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ให้ มีผลตั้งแต่ วันที่
ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เป็ นต้ นไป จนกว่ าที่ประชุ มผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ าง
อืน่ โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ ม ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (164 ราย)

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
414,731,165
414,731,165

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2557
ที่ปรึ กษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบ
บัญชีแห่ง บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และของบริ ษทั ย่อย สาหรับ
รอบปี บัญชี 2557 ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูส้ อบบัญชีที่เป็ นผูล้ งลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบริ ษทั เนื่ องจากนางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตหมายเลขทะเบียน 2982 ได้ลง
ลายมือชื่ อในงบการเงินของบริ ษทั ครบ 5 ปี แล้ว (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2556) จึงขอเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อ 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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1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
3. นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูร้ ับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
แห่ง บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และของบริ ษทั ย่อย สาหรับรอบ
ปี บัญชี 2557 ซึ่ งมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบจานวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
รายละเอียดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
2557
2556
ค่าสอบบัญชีบริ ษทั
920,000
920,000
ค่าสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย
250,000
185,000
ค่าบริ การอื่นๆ
160,000
160,000
รวมค่ าตอบแทนทั้งสิ้น
1,330,000
1,265,000
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ตามที่
เสนอข้างต้น และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 1,330,000 บาท
นายเอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติ มว่า เนื่ องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
แผนการขยายธุ รกิ จโดยมี โครงการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทาให้การตรวจสอบบัญชี มีรายละเอียดและเนื้ อหาที่ จะต้อง
ตรวจสอบเพิ่ ม มากขึ้ น จากเดิ ม ส่ ง ผลให้ ก ารก าหนดค่ า สอบบัญ ชี ใ นปี 2557 เพิ่ ม ขึ้ นเมื่ อเที ย บกับ ปี 2556 ทั้ง นี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผา่ นการต่อรองราคาและได้มีการเปรี ยบเทียบราคากับบริ ษทั อื่นแล้ว
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามและ
ให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี ประจาปี 2557 โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2557 จานวนไม่ เกิน 1,330,000
บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติเป็ นเอกฉั นท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
1. เห็นด้วย

จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
414,732,854

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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คิดเป็ นร้อยละ
100.00
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มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (165 ราย)*
414,732,854
* มีผถู้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 164 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลีย่ นแปลงชื่ อบริษัท การแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อบังคับ และการเปลี่ยนดวงตรา
ของบริษัท
ที่ ป รึ ก ษากฎหมายได้ช้ ี แจงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ นว่า เพื่ อ ให้ ส อดคล้องกับ ธุ ร กิ จที่ ด าเนิ น อยู่ใ นปั จ จุ บ นั และที่ จ ะ
ดาเนิ นการต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับชื่ อย่อของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์
อันเป็ นชื่ อที่ รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย ดัง นั้น บริ ษทั จึ ง ขอเสนอให้ผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาเปลี่ ยนแปลงชื่ อบริ ษทั จากเดิ ม
“บริ ษ ทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บ เบ้นท์ แอนด์ เคมิ ค ลั ส์ จากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษ ทั ยูเอซี โกลบอล จากัด
(มหาชน)” และชื่ อภาษาอังกฤษจากเดิม “Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited.” เป็ น
“UAC Global Public Company Limited.”
และขอเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 1. ดังนี้
เดิม
ข้อ 1. ชื่อบริ ษทั “บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “Universal Adsorbents & Chemicals PUBLIC COMPANY LIMITED”
แก้ไขเป็ น
ข้อ 1. ชื่อบริ ษทั “บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “UAC GLOBAL
PUBLIC COMPANY LIMITED”
และขอเสนอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริ ษทั และแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 1. ข้อ
2. และข้อ 55. ดังต่อไปนี้
เดิม
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรี ยกว่า ข้อบังคับของ บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์จากัด (มหาชน)
ข้อ 2. คาว่า “บริ ษทั ” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด
(มหาชน)
ข้อ 55.ดวงตราของบริ ษทั ให้มีลกั ษณะดังนี้

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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แก้ไข
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรี ยกว่า ข้อบังคับของ บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ข้อ 2. คาว่า “บริ ษทั ” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ข้อ 55.ดวงตราของบริ ษทั ให้มีลกั ษณะดังนี้

รวมถึงอนุมตั ิการดาเนิ นการอื่นใดกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่ อบริ ษทั ดังกล่าว
ด้วย
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั จากเดิม
“บริ ษ ัท ยูนิ เ วอร์ แ ซล แอดซอร์ บ เบ้น ท์ แอนด์ เคมิ ค ัล ส์ จ ากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษั ท ยู เ อซี โกลบอล จ ากั ด
(มหาชน)” และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ การเปลี่ยนดวงตราของบริ ษทั รวมถึงการดาเนิ นการอื่นใด
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ดังกล่าว
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิ ดเห็ นเพิ่ม เติ มอื่ นใด จึ งเสนอให้ที่ป ระชุ ม ลงมติ อนุ มตั ิ การเปลี่ ย นแปลงชื่ อบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และการเปลี่ยนดวงตราของบริ ษทั โดยจะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม อนุมัติการเปลีย่ นแปลงชื่ อบริษัท การแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อบังคับ และการเปลี่ยนดวงตราของ
บริ ษัท โดยมีมติ เป็ นเอกฉั นท์ ด้ว ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้ นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
414,733,463
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (168 ราย)*
414,733,463
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 165 ราย

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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คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00
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วาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า หากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่ องอื่นใดนอกจากที่
กาหนดไว้หนังสื อเชิ ญประชุ มนั้น จะต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมดหรื อเท่ากับ 184.73 ล้านหุน้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุ มได้สอบถาม
และให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ น้ ได้สอบถามสรุ ปได้ ดังนี้
นายเจิดพันธุ์ นิธยายน ผูร้ ับมอบอานาจจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
คอรัปชัน่ ของบริ ษทั ทั้งในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั เองและการดาเนินธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
ประธานได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนและประกาศอย่างเป็ นทางการเพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานถือปฏิบตั ิเป็ นแนวทางเดียวกัน
นายอนุเชษฐ์ เบ็ญจสุ พฒั นนันท์ ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของแต่ละโครงการของบริ ษทั
นายกิ ตติ ชี วะเกตุ ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั มุ่งเน้นเรื่ องความปลอดภัยของแต่ละโรงงานเป็ นอย่างมาก โดยโรงงานของทุ ก
โครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบการออกแบบจากวิศวกรและหน่ วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งบริ ษทั ได้ทาการ
ว่าจ้างบริ ษทั ที่มีความเชี่ ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อทาการออกแบบ รวมถึ งรับเหมาก่อสร้ างโรงงานแต่ละแห่ ง
ด้วย นอกจากนี้ บริ ษทั ได้วา่ จ้างผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ดา้ นโรงแยกก๊าซของ ปตท. ซึ่ งได้เกษียณอายุงานแล้ว มา
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น Project Director และ Project Manager สาหรับโครงการ PPP ที่จงั หวัดสุ โขทัย สาหรับโรงงาน
CBG นั้น ก็ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยจาก ปตท. ก่อนจะจ่าย CBG ให้แก่ ปตท. จึงขอให้ผถู ้ ื อหุ ้นมัน่ ใจถึ ง
ความปลอดภัยของโรงงานแต่ละแห่งของบริ ษทั
นายชวลิต ประวีณวรกุล ได้สอบถามดังนี้
1. เมื่อบริ ษทั เปลี่ยนชื่อแล้ว จะต้องมีการเปลี่ยนสัญญลักษณ์ (Logo) ของบริ ษทั หรื อไม่
2. แผนการดาเนินงานและความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ของบริ ษทั
ประธานชี้ แจงว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญลักษณ์ (Logo) ของบริ ษทั สาหรับความคืบหน้าของโครงการต่างๆ
ได้มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย การตลาด และ ปฏิบตั ิการ เป็ นผูช้ ้ ี แจงเรื่ อง
ดังกล่าว
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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นายชัชพล ประสพโชค ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการต่างๆ สรุ ปได้ดงั นี้
1. โครงการ Biogas ทั้งหมด 20 โครงการ แบ่งเป็ น โครงการในภาคเหนื อ 10 โครงการ และ ภาคอิสาน 10 โครงการ
โดยได้เริ่ มดาเนิ นการแล้ว 4 โครงการในภาคเหนื อ และ 2 โครงการในภาคอิสาน ซึ่ งการดาเนิ นการลงทุนในแต่
ละโครงการนั้นจะต้องคานึ งถึงกฎเกณฑ์ ข้อกาหนด รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ได้มาจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ กฎหมายผังเมือง การยืน่ ขอใบอนุ ญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ เป็ น
ต้น
2. โครงการนาร่ องผลิตกระแสไฟฟ้ าจากหญ้าเนเปี ยร์ ของกระทรวงพลังงาน จานวน 1 โครงการที่จงั หวัดศรี สะเกษ
(ลงทุ นในชื่ อของบริ ษ ทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด) โดยขณะนี้ อยู่ระหว่า งการท าประชาคมเรื่ องพื้ นที่ ก่ อสร้ า ง
โครงการ
3. โครงการ PPP ที่จงั หวัดสุ โขทัยได้ทาการทดสอบระบบแล้วเมื่อปี 2556 และเริ่ มจาหน่ ายสิ นค้าบางรายการแล้ว
โดยมีความคืบหน้าตามที่นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้รายงานให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบในวาระที่ 2 ข้างต้น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อให้ความเห็ นเพิ่มเติม เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อให้ความเห็ น
เพิ่มเติม ประธานจึงเปิ ดกล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา)

ลงชื่อ

ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร)
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