


   ขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะ

ใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน

ก็ได ้การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือ

ช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนตาม

กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้

มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธาน

กรรมการก าหนดไว ้ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบ

ฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการ

ดงัตอ่ไปน้ี 

  - จ  านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่

  - ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 

  - ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้

    ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ขอ้ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อ

หุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่ประชุม

หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ 

ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็น

ประธานในที่ประชุม 

 ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมี

คะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอ่หน่ึงหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 ขอ้ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิ

กิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แตจ่ะก าหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย

จะก าหนดไว ้
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  การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม 

ก าหนดวิธีปฏิบตัไิว ้ดงัน้ี 

1. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอ่หน่ึงหุน้ 

2. การออกเสียงลงมตใิดๆ หรือการอนุมตักิิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะตอ้ง

ไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน เวน้แตจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรอืกรณีอ่ืนตามท่ี

กฎหมายจะก าหนดไว ้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมตใินแตล่ะวาระ

และจะสอบถามว่ามีผูถ้ือหุน้ทา่นใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมี

ขอใหย้กมือข้ึนและสง่บตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรคะแนนเพื่อนบั

คะแนนเสียงที่ใชเ้ป็นมติท่ีประชุม และจะถือว่าผูถ้ือหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือ หรือไม่สง่

บตัรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบตัรเสีย ใหถื้อว่าเป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย

ทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัรลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบ

ฉนัทะก ากบัดว้ย   
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   การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม (ตอ่) 

4. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมาประชุมแทนและผูถื้อหุน้นั้นไดอ้อก

เสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ ใหถ้ือเอาการออกเสียง

ลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะนั้นเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมตท่ีิประชุม 

5. กรณีที่ผูถ้ือหุน้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมาประชุมแทนโดยมิไดร้ะบุความ

ประสงคใ์นการออกคะแนนเสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมตแิทนผูม้อบฉนัทะไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียง

ลงคะแนนจะใชวิ้ธีเดียวกบัผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

6. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชุมสายเกินกว่าเวลาที่ก  าหนด   

ผูถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและเขา้รว่มประชุมได ้แตจ่ะมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเทา่นั้น 

7. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนที่การประชุม

จะแลว้เสร็จ ผูถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล้ว่งหนา้ได ้โดย

ฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษิัท 
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   การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม (ตอ่) 

8. ส าหรบัมตขิองท่ีประชุมในแตล่ะวาระของการประชุมครั้งน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในวาระท่ี 2 เป็นเรือ่ง

รายงานใหท้ี่ประชุมทราบไม่ตอ้งลงมต ิวาระท่ี 4 และ 6 ตอ้งผา่นมติอนุมตัดิว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ  านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

และวาระที่ 9 ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ  านวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม สว่นวาระท่ี 11 แลว้แตก่รณีว่าผูถ้ือหุน้จะ

เสนอเรื่องใดใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

9. หากมีผูถ้ือหุน้จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชุม ผูถื้อหุน้นั้นจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ  านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรอืเทา่กบั 153.58 ลา้นหุน้ 
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   วาระที่ 1 รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2555 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

บรษิัทไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 

2/2555 เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2555 ซ่ึง

ไดมี้การจดัท ารายงานการประชุมและได้

สง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์และกระทรวง

พาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด และได้

มีการแจง้ปรบัปรุงแกไ้ขรายงานเม่ือวนัท่ี 

28 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงไดเ้ผยแพรร่ายงาน

การประชุมทางเว็บไซดข์องบรษิัท 

(www.uac.co.th) แลว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงาน

การประชุมไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่ง

ถูกตอ้งตรงตามมตทิี่ประชุม และสมควร

เสนอใหท้ี่ประชุม ผูถ้ือหุน้พิจารณารบัรอง

รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 

2/2555 ประชุมเม่ือวนัที่ 19 ตลุาคม 

2555 
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การลงมต ิรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

http://www.uac.co.th/


  วาระที่ 2 รบัทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน 

               ในรอบปี 2555 

ภาพรวมธุรกิจปี 2555 
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รายการ จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
รอ้ยละ
(%) 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 811.82 ลดลง 15.22 

รายไดอื้น่ๆ 8.91 เพิ่มขึน้ 28.20 

ก าไรข ัน้ตน้ 194.15 เพิ่มขึน้ 21.14 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 27.26 เพิ่มขึน้ 4.48 

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 61.17 เพิ่มขึน้ 10.80 

ก าไรกอ่นหกัภาษีเงินได ้(งบการเงินรวม)  142.19 เพิ่มขึน้ 38.53 

ก าไรกอ่นหกัภาษีเงินได ้(เฉพาะกิจการ) 115.02 เพิ่มขึน้ 40.50* 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 30.31 เพิ่มขึน้ 36.47 

ก าไรเบด็เสร็จรวม (หกัภาษีเงินไดแ้ลว้) 115.69 เพิ่มขึน้ 44.22 

* การค านวณอตัราการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ไม่รวมถึงรายไดเ้งินปันผล ในปี 2554 จ านวน  
   35.97 ลา้นบาท  



  วาระที่ 2 รบัทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน 

               ในรอบปี 2555 (ตอ่) 
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Financial Ratios 2555 2554 
Diff 
(%) 

Gross Profit Margin % 23.92 16.74 42.89 

Net Profit Margin % 14.10 8.32 69.47 

ROA % 15.05 14.33 5.02 

ROE % 21.89 20.46 6.99 

D/E  เท่า 0.59 0.24 145.83 

Earnings per Share บาท 0.29(1) 
0.20(2) 

0.47(3) 

No. of Paid-up Shares หุน้ 400,057,811(1) 
396,749,478(2) 

172,499,988(3) 

(1) จ ำนวนหุ้นเฉล่ียทัง้ปี ซึ่งเกิดจำกกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้น
เดมิ (RO) โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 0.50 บำท 

(2) รวมหุ้นปันผลที่จ่ำยเม่ือเดือนพฤษภำคม 2555 และปรับมูลค่ำที่ตรำไว้เป็น 0.50 บำท (ตำมที่แสดงอยู่ในงบ
กำรเงนิประจ ำปี 2555) 

(3) ตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิประจ ำปี 2554 โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 1.00 บำท 



  วาระที่ 2 รบัทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน 

               ในรอบปี 2555 (ตอ่) 

สรุปผลการด าเนินงาน ตั้งแตปี่ 2552 - 2555 
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2552 2553 2554 2555 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 711.93 773.65 964.54 820.73 

ก าไรข ัน้ตน้ (ลา้นบาท) 125.05 118.04 160.27 194.15 

ก าไรข ัน้ตน้ (%) 17.70 15.39 16.74 23.92 

EBIT 59.36 50.92 85.92 114.62 

ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม (ลา้นบาท) 

(1.41) 75.72 22.20 30.31 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม (ลา้นบาท) 37.81 108.13 80.22 115.69 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม (%) 5.31 13.98 8.32 14.10 



Corporate Activities in 2012 

เหตุกำรณ์ส ำคัญในปี 2555 
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Capital Increase : RO / PO / Warrant (UAC-W1) 
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October 19, 2012 : 

EGM approved :  

- Par change from Bt1.00 
to Bt.0.50 

- Increase registered 
capital of 156.2 mil. 
shares for  
• RO = 39.7 mil.shares 
• PO = 24.3 mil.shares 
• Warrant = 92.2 
mil.shares 

Oct.1,2012 Jan.1,2013 Dec.1,2012 Nov.1,2012 

October 29, 2012 : 

UAC changed par on 
SET. 
 

November 8 : 

Closing date for 
RO and Warrant.  
(XR and XW) 

November 26-30, 2012: 

- Subscription period for 
RO at Bt. 3.00/share. 

- Total  amount received 
is Bt.119.10 million. 

December 11 : 

Trading date 
for RO. 

January 10-11, 2013: 

- Subscription period for 
PO at Bt. 7.90/share  

- Total amount received is  
Bt. 191.97 million. 

February 1, 2013 : 
Issuance of UAC-W1  
(3 years,  Exercise price 
= Bt.7.50) 
**Trade on Feb 15** 

Feb.1,2013 

January 18, 2013: 

Trading Date for PO 
 



February 15, 2013  

  CBG : Grand Opening 
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PPP : Construction Progress 
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          PPP : Contract Signing 
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โครงการประกวดค าขวญั เรียงความและ 
คลิปวีดีโอ เร่ือง “พลงังานทดแทนเพื่ออนาคต” 

โครงการ หนงัสือเพ่ือน้อง  

Corporate Social Responsibility 
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โครงการมอบหอ้งน ้าใหน้้อง 

Corporate Social Responsibility 

โครงการมอบเสือ้กนัหนาวและถุงเทา้ใหน้้อง 
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โครงกำร มอบสิ่งของเคร่ืองใช้ใน 

“หอพ่อบ้ำน ” 

โครงกำรกิจกรรม “ประเพณีขุนน ำ้” 

Corporate Social Responsibility 



  วาระที่ 2 รบัทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน 

               ในรอบปี 2555 (ตอ่) 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่าน

มา และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซ่ึง

เกิดข้ึนในรอบปี 2555 รายละเอียด

ปรากฏตามรายงานประจ าปี ตามที่

ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มกบัหนังสือ

เชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 

2556 นอกจากน้ียงัเผยแพรร่ายงาน

ประจ าปีทางเว็บไซตข์องบรษิัท 

(www.uac.co.th) ดว้ย 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

บรษิัทมหาชนจ ากดั คณะกรรมการ

พิจารณาเห็น สมควรเสนอใหท้ี่

ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณารบัทราบ

รายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผล 

    การด าเนินงานในรอบปี 2555   

  

          www.uac.co.th 18 

  การลงมต ิ ไม่ตอ้งมีการลงมตเิน่ืองจากเป็นวาระแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 



ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัไดจ้ดัท างบแสดงฐานะ

การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ  าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ที่ไดร้บัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและผ่านการตรวจสอบ

และรบัรองจากผูส้อบบญัชีแลว้  โดยสรุปไดด้งัน้ี 

2555 2554 

สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 1,018.96 518.08 

หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 379.55 100.52 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 820.72 964.54 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 115.69 80.22 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.29 0.47 

จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ (หุน้) 436,449,478* 172,499,988 

19 

* วันที่ 22 ต.ค. 55 มีกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ จำก 1.00 บำท เป็น 0.50 บำท 



ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตังิบ

การเงินส าหรบัปีสิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงไดผ้่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรบัรองจากนางสุวิมล 

กฤตยาเกียรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 แห่งบรษิัท 

สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท

ส าหรบัปี 2555  
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การลงมติ อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบรคิณห ์

              สนธิ ขอ้ 4. 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

คณะกรรมการบรษิัทไดมี้มตเิสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียน

ของบรษิัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ  านวน 276,474,739 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จ  านวน 276,449,490.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ  านวน 552,898,981 หุน้ มูลค่า 

ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่เหลือจากการจดัสรรเพื่อรองรบั

ใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ านวน 50,497 หุน้ และการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์
สนธิของบรษิัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนทะเบียน เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 276,449,490.50 บาท (สองรอ้ยเจ็ดสิบหกลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัส่ีรอ้ยเกา้สิบบาทหา้

      สิบสตางค)์ 

        แบ่งออกเป็น   552,898,981 หุน้ (หา้รอ้ยหา้สิบสองลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนแปดพนัเกา้รอ้ยแปดสิบเอ็ดหุน้)               

        มลูคา่หุน้ละ              0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแบ่งออกเป็น 

        หุน้สามญั      552,898,981 หุน้ (หา้รอ้ยหา้สิบสองลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนแปดพนัเกา้รอ้ยแปดสิบเอ็ดหุน้)                 

        หุน้บุริมสิทธ์ิ               -       หุน้ 
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 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบรคิณห ์

              สนธิ ขอ้ 4. (ตอ่) 

          www.uac.co.th 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตักิารลด

ทุนจดทะเบียนของบรษิัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ  านวน 276,474,739 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 276,449,490.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ  านวน 

552,898,981 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนทะเบียน 

  

 

 

     

 

22 

การลงมติ  อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา  

               ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บริษัทมีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี

เงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมายทุกประเภท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหจ้า่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 

2555 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัรา 0.11112 บาท/หุน้ เป็นเงินทั้งสิ้ น 51,198,482 บาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 60.88 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย โดย

แบ่งจา่ย ดงัน้ี  

  หุน้ปันผล ในอตัรา 5 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นเงิน 0.10 บาท/หุน้ 

  เงินปันผล ในอตัรา 0.01112 บาท/หุน้    โดยมีก าหนดการ ดงัน้ี 
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วนับนัทึกรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) 3 เมษายน 2556 

วนัที่รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียน (Closing Date) 

4 เมษายน 2556 

วนัท่ีจา่ยเงินปันผล (Dividend Payment Date) 3 พฤษภาคม 2556 



คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหอ้นุมตักิารตั้งส  ารองตามกฎหมายเพิ่มอีกจ  านวน 

4,426,337.11 บาท รวมเงินส ารองตามกฎหมายทั้งส้ินจ  านวน 17,366,731.06 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 6.28 ของทุนจดทะเบียนก่อนการจา่ยหุน้ปันผล 

 ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผล ระหว่างปี 2554 และ 2555 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 

รายไดร้วม 820,878,479.24 1,001,438,443.30 

ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 88,526,742.14 95,421,139.05 

ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 84,100,405.03 90,650,082.10 

จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 436,449,478 172,499,988 

เงินปันผลตอ่หุน้  0.11112 0.4167 

เงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ 51,198,482.00 68,129,997.00 

สดัส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิหลงั
หกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 

60.88 75.15 



ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตั ิดงัน้ี 

1.  การจา่ยเงินปันผลส าหรบัปี 2555 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัรา 0.11112 บาท/หุน้   

เป็นเงิน 51,198,482 บาท โดยแบ่งจา่ย ดงัน้ี  

  หุน้ปันผล ในอตัรา 5 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นเงิน 0.10 บาท/หุน้ 

  เงินปันผล ในอตัรา 0.01112 บาท/หุน้ 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ้า่ย

ปันผลเป็นเงินสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  โดยมี

ก าหนดเวลาและเงื่อนไขตามที่เสนอ 

2.  ตั้งส  ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก จ  านวน 4,426,337.11 บาท รวมเงินส ารองตาม

กฎหมายทั้งสิ้ น 17,366,731.06 บาท 
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การลงมติ อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตักิารเพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบรคิณห ์

              สนธิ ขอ้ 4. 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

สืบเน่ืองจากวาระท่ี 5 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตักิารจา่ยเงินปันผลเป็นหุน้สามญั

ใหก้บัผูถื้อหุน้นั้น บริษัทจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการจา่ยหุน้ปันผล

และรองรบัการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 เพ่ือรกัษาผลประโยชนต์อบ
แทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม  โดยเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 276,449,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 

331,749,490.50 บาท แบ่งออกเป็น 663,498,981 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ  านวนไม่เกิน 110,600,000 หุน้ มูลค่าหุน้   

ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  เพิ่มทุนโดยการออกหุน้สามญัใหม่เพื่อรองรบัการจา่ยหุน้ปันผล จ  านวนไม่เกิน 92,150,000 หุน้ 

 เพิ่มทุนเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ  านวนไม่เกิน 18,450,000 หุน้
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และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

เพ่ิมทุนทะเบียน เป็นดงัน้ี 

 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 331,749,490.50 บาท (สามรอ้ยสามสิบเอ็ดลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัส่ีรอ้ยเกา้สิบบาท 

                                                              หา้สิบสตางค)์            

        แบ่งออกเป็น   663,498,981 หุน้ (หกรอ้ยหกสิบสามลา้นส่ีแสนเกา้หมื่นแปดพนัเกา้รอ้ยแปดสิบเอ็ดหุน้)               

        มลูค่าหุน้ละ                0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 

   โดยแบ่งออกเป็น 

        หุน้สามญั       663,498,981 หุน้ (หกรอ้ยหกสิบสามลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนแปดพนัเกา้รอ้ยแปดสิบเอ็ดหุน้)               

        หุน้บุริมสิทธ์ิ               -        หุน้ 
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 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตักิารเพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบรคิณห ์

              สนธิ ขอ้ 4. (ตอ่) 



 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตักิารเพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบรคิณห ์

              สนธิ ขอ้ 4. (ตอ่) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตักิาร

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบก าหนดวตัถุประสงคเ์พ่ือรองรบัการจา่ยหุน้ปัน

ผลและรองรบัการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1  จ  านวนไม่เกิน 
110,600,000 หุน้  และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
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การลงมต ิ อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา  

               ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิ่มทุน จ  านวน 110,600,000 หุน้ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 คณะกรรมการบริษัทมีมตเิห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ  านวน 110,600,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

7.1 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ  านวนไม่เกิน 92,150,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.50 บาท ใหผู้ถื้อหุน้เดิม เพ่ือรองรบัการจา่ยปันผลเป็นหุน้สามญั 

7.2 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ  านวนไม่เกิน 18,450,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการไดพิ้จารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ  านวนไม่เกิน 110,600,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการจา่ยหุน้ปันผลและรองรบัการปรบัสิทธิใบส าคญั

แสดงสิทธิ UAC-W1 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิ่มทุน จ  านวน 110,600,000 หุน้ 

              (ตอ่) 

การลงมติ อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิัท ก าหนดว่าในการ

ประชุมใหญส่ามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่ง

นอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสาม

สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สุดกบัสว่นหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ี

กรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ประกอบดว้ย 

 

     

 

1. นายกิตต ิ ชีวะเกต ุ กรรมการ 

2. นายชชัพล  ประสพโชค กรรมการ 

3. นางสาวจรีะพนัธ ์ จนิดา กรรมการอิสระ 

โดยประวตัขิองกรรมการ 3 คน ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ เป็นดงัน้ี 
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อายุ 58 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษาและ 
การฝึกอบรม 

-   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 142 ปี 2554 
- หลกัสูตร ประกาศนียบตัรชั้นสูง “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน” สถาบนัพระปกเกลา้ 

ประสบการณ์ท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ 
ก.พ. 2554 – ปัจจุบนั        ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
2553 – ปัจจุบนั                ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2553 – มี.ค. 2555             ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2538 - ก.พ. 2554             กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
กิจการอ่ืน 
เม.ย. 2554 – ปัจจุบนั       กรรมการ บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จ ากดั 
2551 – ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 
2540 – ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั สุทศมิตร จ ากดั 
2536 – 18 ก.ค. 2555        กรรมการ บริษทั เอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
2548 – ก.ย. 2553             กรรมการ บริษทั โกลบอลเทคโนโลยี อินโนเวชัน่ จ ากดั 
2538 - ม.ค.2553               กรรมการ บริษทั ยนิูเวอร์แซล เอน็เนอร์ยี่ แอนด ์เทคโนโลยี่  จ ากดั 
2536 - เม.ย. 2553             กรรมการ บริษทั แอพไพลแอน๊ซ์ เทคโนโลยี่ ซพัพลายส์ จ ากดั 

จ านวนบริษทัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 4 แห่ง 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ที่
อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

กรรมการ บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จ ากดั (บริษทัยอ่ย - ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา) 
กรรมการ บริษทั บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั (บริษทัร่วม – ผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล) 
  

สัดส่วนการถือหุ้น 250,054,706 หุน้ (ร้อยละ 57.29) 

การเข้าประชุมปี 2555 คณะกรรมการบริษทั : 12/12 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหาร : 8/8 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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อายุ 44 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษาและ 
การฝึกอบรม - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าระบบควบคุม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
-    หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 147 ปี 2554 
-    หลกัสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 8 ปี 2554 

ประสบการณ์ท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ 

2553 – ปัจจุบนั               กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบติัการ 
2553 – ปัจจุบนั               กรรมการบริหาร 
2555 – ปัจจุบนั               กรรมการบริหารความเส่ียง 
กิจการอ่ืน 
มี.ค. 2555 – ปัจจุบนั       กรรมการ บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จ ากดั 
ส.ค. 2555 – ปัจจุบนั       กรรมการ บริษทั บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 
2550 -  มิ.ย. 2553            กรรมการ บริษทั คนรักษน์ ้า จ ากดั 

จ านวนบริษทัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2 แห่ง 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ที่
อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

กรรมการ บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จ ากดั (บริษทัยอ่ย - ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา) 
กรรมการ บริษทั บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั (บริษทัร่วม – ผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล) 
  

สัดส่วนการถือหุ้น  3,008,303 หุน้ (ร้อยละ 0.69) 
การเข้าประชุมปี 2555 คณะกรรมการบริษทั : 11/12 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 91.67) 

คณะกรรมการบริหาร : 8/8 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง : 4/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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อายุ 48 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษาและ 
การฝึกอบรม 

-    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
-    ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
-    หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 11/2554 

ประสบการณ์ท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ 
2553 – ปัจจุบนั              กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2555 – ปัจจุบนั              กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
2553 – มี.ค. 2555          กรรมการบริหารความเส่ียง 

กิจการอ่ืน 
2547 – ปัจจุบนั              กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัจดัหางาน ไวเซ็น คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

จ านวนบริษทัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ที่
อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้น   - ไม่มี - 
การเข้าประชุมปี 2555 คณะกรรมการบริษทั : 12/12 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

คณะกรรมการตรวจสอบ :  5/5 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2/2 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ : 1/1 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 



ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้สว่นไดเ้สียในวาระน้ี ไดพ้ิจารณาเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัแิตง่ตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ  

 1. นายกิตต ิ ชีวะเกต ุ

 2. นายชชัพล  ประสพโชค 

 3. นางสาวจรีะพนัธ ์ จนิดา 

    ซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั

อีกวาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักลา่วเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์

อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษิัทและผูถ้ือหุน้ 
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การลงมติ อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิัท ก าหนดว่าการจา่ย

ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ โดยพิจารณา

เปรยีบเทียบจากขอ้มูลอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทาง

ธุรกิจและการเตบิโตทางผลก าไรของบริษัท และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

บรษิัทท่ีมีมากข้ึน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในปี 2556 รวมเป็นเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท  

 โดยมีองคป์ระกอบค่าตอบแทน ดงัน้ี 
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน 2556 2555 

ประธานกรรมการ 25,000 25,000 ตอ่คน/เดือน 

กรรมการ 10,000 10,000 ตอ่คน/เดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 ตอ่คน/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 ตอ่คน/เดือน 

กรรมการบริหาร 5,000 5,000 ตอ่คน/เดือน 

ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้ น ไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท ไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท ตอ่ปี 

โบนสักรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร ไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท ไม่เกิน 1.2 ลา้นบาท ตอ่ปี 
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การลงมติ  อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้      

               ท่ีเขา้ประชุม 



 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี

แห่งบรษิัทสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและ

บรษิัทยอ่ย ส าหรบัรอบปีบญัชี 2556 ซ่ึงบรษิัทดงักลา่วเป็นผูส้อบบญัชีตั้งแตปี่ 2552 

และไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีสว่นไดเ้สียกบับรษิัท บรษิัทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้ราย

ใหญ ่หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว  โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 

      

 

          www.uac.co.th 

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 หรือ 

2. นางวิไลรตัน ์โรจนน์ครินทร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรือ 

3. นางสาวสมจนิตนา พลหิรญัรตัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตักิาร

แตง่ตั้งผูส้อบบญัชีตามท่ีเสนอขา้งตน้ และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี

ประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,310,000 บาท 

 

 

     

 

อตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2556 เปรยีบเทียบกบัปี 2555 

รายละเอียดการสอบบญัชี 2556 2555 

ค่าสอบบญัชีบริษทั 940,000 650,000 

ค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 210,000 75,000 

ค่าบริการอื่นๆ 160,000 120,000 

รวมค่าตอบแทนทั้งส้ิน 1,310,000 845,000 
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การลงมติ อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



   วาระที่ 11  พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้มี) 
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หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้น

หนงัสือเชิญประชุม ผูถื้อหุน้นั้นจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงใน

สามของจ  านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 153.58 ลา้นหุน้ 



   ภาพรวมของธุรกิจปี 2556 และเป้าหมายในอนาคต 

ภาพรวมของธุรกิจปี 2556 

ตั้งเป้ารายไดร้วมในปี 2556 เพ่ิมจากปี 2555 ประมาณ 20-30% ซ่ึงเป็น

รายไดจ้าก 

ธุรกิจหลกัในการน าเขา้และจ  าหน่ายสารเคมีและอุปกรณต์า่งๆ 

โครงการกา๊ซชีวภาพอดัความดนัสูง (CBG) ท่ี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  

โครงการโรงงานผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (PPP) ท่ี อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 

โครงการผลิตน ้าจ  าหน่าย (UAC-Hydrotek) 

ลงทุนในโครงการ CBG อีก 20 โครงการ ในภาคเหนือและภาคอีสาน 

บริษัทรว่มทุน (BBF) มีแผนการขยายก าลงัการผลิตอีก 1 โรงงาน  

เป้าหมายในอนาคต (Future Outlook) 

ลงทุนในโครงการเก่ียวกบัพลงังานทางเลือกและพลงังานทดแทน รวมถึงระบบ

สาธารณูปโภค เพ่ือความยัง่ยนืขององคก์รในอนาคต 

สดัส่วนรายไดจ้ากการลงทุน คิดเป็น 50% ของรายไดร้วม ภายในปี 2558 
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BBF : Company Visit 
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26 มีนาคม 2556 : กิจกรรมส าหรบัผูถื้อหุน้เขา้เย่ียมชมโรงงาน BBF 
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          www.uac.co.th 

อตัราการปันผล จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 

จ ำนวนหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ปี 2554 172,499,988 

จำ่ยหุน้ปนัผล หุน้ (20:3) 0.15 25,874,751 

รวมเป็นหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ 198,374,739 

เปลีย่นแปลงมลูคำ่หุน้ เป็น 0.50 บำท 396,749,478 

เพิม่ทุน RO (26 – 30 พ.ย. 55) 39,700,000 

เพิม่ทุน PO (10 – 11 ม.ค. 56) 24,300,000 

รวมเป็นหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ทัง้สิน้ 460,749,478 

จำ่ยหุน้ปนัผล หุน้ (5:1) 0.10 92,149,895 46,074,948 

จำ่ยเงนิปนัผล 0.01112 5,123,534 

รวมจ่ายปันผลทัง้ส้ิน 0.11112 51,198,482 



 

 

 

 

CBG 20 Projects (Napier Grass) 
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          CBG : Plant Layout 


