


      ขอบังคบับริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถอืหุนขอบังคบับริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถอืหุน

 ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะ

ใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน

 ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือ

หุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม

ก็ได การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือ

ชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนตาม

กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ 

ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ฎ

มอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธาน

กรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ

ฉันทะเขาประชม และอยางนอยใหมีรายการ

ฏ

ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปน

ประธานในที่ประชุม

 ขอ 37 ในการประชมผถือหน ผถือหนทกคนมีฉนทะเขาประชุม และอยางนอยใหมรายการ

ดังตอไปนี้

- จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู

 ขอ 37. ในการประชุมผูถอหุน ผูถอหุนทุกคนม

คะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ในกรณีที่ผูถือหุนมี

สวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิ

ี ใ ื่ ั้ ี- ชื่อผูรับมอบฉันทะ

- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขา

   ประชมและออกเสียงลงคะแนน

ออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

 ขอ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติ   ประชุมและออกเสยงลงคะแนน ุ

กิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความ

เห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา

ประชมและออกเสียงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวประชุมและออกเสยงลงคะแนน เวนแตจะกาหนดไว

เปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมาย

จะกําหนดไว
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    การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุมการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม

กําหนดวิธีปฏิบัติไว ดังนี้

1 ใ ป ช  ื    ื  ี สี ึ่ สี  ึ่ 1. ในการประชุมผูถอหุน ผูถอหุนทุกคนมคะแนนเสยงหนงเสยงตอหนงหุน

2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุนจะตอง

ไ  ั ็  ี   ื  ี ่ ปไดรบความเหนชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนทีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่

กฎหมายจะกําหนดไวกฎหมายจะกาหนดไว

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระ

และจะสอบถามวามีผถือหนทานใดออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หากมีและจะสอบถามวามผูถอหุนทานใดออกเสยงไมเหนดวย หรองดออกเสยง หากม

ขอใหยกมือขึ้นและสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อนับ

คะแนนเสียงที่ใชเปนมติที่ประชม และจะถือวาผถือหนที่ไมไดยกมือ หรือไมสงคะแนนเสยงทใชเปนมตทประชุม และจะถอวาผูถอหุนทไมไดยกมอ หรอไมสง

บัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ใหถือวาเปนการเทคะแนนเสียงที่เห็นดวย

ทั้งหมดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบัตรลงคะแนนจะตองมีลายเซ็นตผูถือหุนหรือผูรับู ุ ู

มอบฉันทะกํากับดวย  
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      การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม ((ตอตอ))

4. กรณีที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผูถือหุนนั้นไดออก

เสียงลงคะแนนในแตละวาระในหนังสือมอบฉันทะแลว ใหถือเอาการออกเสียงเสยงลงคะแนนในแตละวาระในหนงสอมอบฉนทะแลว ใหถอเอาการออกเสยง

ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเปนคะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่ประชุม

5 กรณีที่ผถือหนไดมอบฉันทะใหผรับมอบฉันทะมาประชมแทนโดยมิไดระบความ5. กรณทผูถอหุนไดมอบฉนทะใหผูรบมอบฉนทะมาประชุมแทนโดยมไดระบุความ

ประสงคในการออกคะแนนเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะ ผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนผมอบฉันทะไดทกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงพจารณาและลงมตแทนผูมอบฉนทะไดทุกประการตามทเหนสมควร การออกเสยง

ลงคะแนนจะใชวิธีเดียวกับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง

6. ในกรณีที่ผถือหนหรือผรับมอบฉันทะมาเขารวมประชมสายเกินกวาเวลาที่กําหนด   6. ในกรณทผูถอหุนหรอผูรบมอบฉนทะมาเขารวมประชุมสายเกนกวาเวลาทกาหนด   

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและเขารวมประชุมได แตจะมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนไดในวาระที่เหลือเทานั้น

7. ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจําเปนตองออกจากที่ประชุมกอนที่การประชุม

จะแลวเสร็จ ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไวลวงหนาได โดยู ุ ู

ฝากบัตรลงคะแนนไวกับเจาหนาที่ของบริษัท
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      การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม ((ตอตอ))

8. สําหรับมติของที่ประชุมในแตละวาระของการประชุมครั้งนี้ ใหถือคะแนนเสียงขาง

 ื  ซึ่ ป ช สี   ใ ี่ 2มากของผูถอหุนซงมาประชุมและออกเสยงลงคะแนน ยกเวนในวาระท 2 และวาระ

ที่ 3 เปนเรื่องรายงานใหที่ประชุมทราบไมตองลงมติ วาระที่ 7 ตองผานมติอนุมัติ

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผถือหนซึ่งมาดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจานวนเสยงทงหมดของผูถอหุนซงมา

ประชุม และวาระที่ 9, 10.1, 10.2 และ 10.3 ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผถือหนซึ่งมาประชม สวนวาระที่ ไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงทงหมดของผูถอหุนซงมาประชุม สวนวาระท 

12 แลวแตกรณีวาผูถือหุนจะเสนอเรื่องใดใหที่ประชุมพิจารณา

9. หากมีผถือหนจะขอใหที่ประชมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญ9. หากมผูถอหุนจะขอใหทประชุมพจารณาเรองอนนอกจากทกาหนดไวในหนงสอเชญ

ประชุม ผูถือหุนนั้นจะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่

จําหนายไดทั้งหมด หรือเทากับ 57.5 ลานหุนุ
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      วาระที่ วาระที่ 11  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 11//25542554

ขอเท็จจริงและเหตุผล
ิ ั ไ  ั ิ ั  ื 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ิ ็ บริษัทไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน 

ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 

2554 ซึ่ ไ  ี ั ํ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา รายงาน

การประชุมไดมีการบันทึกรายงานไว

อยางถกตองตรงตามมติที่ประชม และ2554 ซงไดมการจดทารายงานการ

ประชุมและไดสงใหตลาดหลักทรัพยฯ

และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลา

อยางถูกตองตรงตามมตทประชุม และ

สมควรเสนอใหที่ประชุม ผูถือหุน

พิจารณารับรองรายงานการประชมและกระทรวงพาณชยภายในระยะเวลา

ที่กําหนด นอกจากนี้ยังไดเผยแพร

รายงานการประชมทางเว็บไซดของ

พจารณารบรองรายงานการประชุม

วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 

ประชมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554รายงานการประชุมทางเวบไซดของ

บริษัท (www.uac.co.th) ดวย

ุ

การลงมติ รับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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    วาระที่ วาระที่ 22  รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานรับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน

                              ในรอบป ในรอบป 25542554                              ในรอบป ในรอบป 25542554

ภาพรวมธุรกจิป ภาพรวมธุรกจิป 25542554

รายการ จํานวนเงิน(ลานบาท) เปลีย่นแปลง รอยละ
(%)

รายไดจากการขาย 964.54 เพิ่มขึ้น 23.80

คาใชจายในการขาย 26.09 เพิ่มขึ้น 13.63

คาใชจายในการบริหาร 55.21 เพิ่มขึ้น 8.85

กําไรกอนหักภาษีเงินได (งบการเงินรวม) 102.64 ลดลง 16.33

กําไรกอนหักภาษีเงินได (เฉพาะกิจการ) 117.83 เพิ่มขึ้น 151.18

ํ ไ ็ ็ ( ั ี ิ ไ   ) 80 21 25 81กําไรเบด็เสร็จรวม (หักภาษีเงินไดแลว) 80.21 ลดลง 25.81

 กําไรกอนหักภาษีเงินได (เฉพาะกิจการ) เพิ่มขึ้นจากป 2553 ถึง 151.18%

 กําไรของบริษัทรวมทน (BBF) ลดลง เนื่องจาก กาไรของบรษทรวมทุน (BBF) ลดลง เนองจาก

 น้ํามันปาลมขาดตลาดในชวงไตรมาสแรก ทําใหกําลังการผลิต B-100 ลดลงในไตรมาส 2

 เหตุการณน้ําทวมชวงปลายป ทําใหตองหยุดการผลิต 1 เดือน มีผลใหไตรมาส 4 เกิดผล

www.uac.co.th 7

ุ ุ

ขาดทุน



    วาระที่ วาระที่ 22  รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานรับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน

                              ในรอบป ในรอบป 2554 2554 ((ตอตอ))                              ในรอบป ในรอบป 2554 2554 ((ตอตอ))

การรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility) (Corporate Social Responsibility) 
โ ้ ใ โ ั ี     ืโครงการ แบงฝน ปนน้ําใจ 

มอบทุนการศึกษาและ

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

โครงการจิตอาสา บรรจุถุงยังชีพชวยผูประสบ

อุทกภัยน้ําทวม

บริจาคเงินรวมชวยเหลือ 

ผูประสบอุทกภัยน้ําทวม
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    วาระที่ วาระที่ 22  รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานรับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน

                              ในรอบป ในรอบป 2554 2554 ((ตอตอ))                              ในรอบป ในรอบป 2554 2554 ((ตอตอ))

ขอเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการุ
บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผาน

มา และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่ง

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด คณะกรรมการ

เกิดขึ้นในรอบป 2554 รายละเอียด

ปรากฏตามรายงานประจําป ตามที่

พิจารณาเห็น สมควรเสนอใหที่ประชุม

ผูถือหุนพิจารณารับทราบรายงาน

่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือ

เชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

ี้ ั 

คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ

ดําเนินงานในรอบป 2554 

2554 นอกจากนียังเผยแพรรายงาน

ประจําปทางเว็บไซตของบริษัท 

( th) ดวย(www.uac.co.th) ดวย

การลงมติ   ไมตองมีการลงมติเนื่องจากเปนวาระแจงใหผูถือหุนรับทราบู ุ
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ขอเท็จจริงและเหตุผล
ใ

ความเห็นของคณะกรรมการ
่ ใ  ไบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลใหแก    

ผูถือหุนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ใน

ั   ป

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด คณะกรรมการ

ิ ็ ใ  ี่ปอัตรา 0.1667 บาท/หุน แบงเปน

    - หุนปนผล ในอัตรา 20 หุนเดิมตอ 3 

 ป ิ ป ิ 

พิจารณาเห็น สมควรเสนอใหทีประชุม

ผูถือหุนพิจารณารับทราบ

       หุนปนผล คิดเปนเงิน 0.15 บาท/หุน

- เงินปนผล ในอัตรา 0.0167 บาท/หุน

้ ้ทั้งนี้ เปนไปตามมติการประชุมวิสามัญผูถือ

หุน ครั้งที่ 1/2554

  การลงมติ   ไมตองมีการลงมติเนื่องจากเปนวาระแจงใหผูถือหุนรับทราบ
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ขอเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทไดจัดทํา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

่ธันวาคม 2554 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการ

ตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว  โดยสรุปไดดังนี้

2554 2553

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 518.08 601.71

หนี้สินรวม (ลานบาท) 100.52 235.01

รายไดจากการขาย (ลานบาท) 964 54 773 64รายไดจากการขาย (ลานบาท) 964.54 773.64

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 80.22 108.13

ํ ไ   ( ) 8

www.uac.co.th

กําไรตอหุน (บาท) 0.47 0.85
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ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ   

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ฐ ุ ุ

ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

ตรวจสอบและรับรองจากนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเลขทะเบียน 2982 แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

การลงมติ   อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ขอเท็จจริงและเหตผลขอเทจจรงและเหตุผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินไดและสํารองตามกฎหมายทกประเภท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการฎ ุ

บริษัทพิจารณาเสนอใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 ใหแก    

ผูถือหุนในอัตรา 0.4167 บาท/หุน เปนเงินทั้งสิ้น 68,129,997 บาท คิดเปนรอยละ 

75.15 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและสํารองตามกฎหมาย 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 บริษัทไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนแลว 

โ  ใ ั   ิ ั้ ิ้ ิ  โดยจายในอัตรา 0.1667 บาท/หุน รวมเปนเงินทังสิน 25,005,000 บาท คิดเปนรอย

ละ 27.58 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เปนไปตาม

ิ ป ช ิส ั  ื   ั้ ี่ 1 2554มตการประชุมวสามญผูถอหุน ครงท 1/2554
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 มีมติใหเสนอที่

ป  ื  ิ ั ิใ ื่ ั  ไป ี้ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในเรืองดังตอไปนี

1. อนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสําหรับป 2554 สวนที่เหลือในอัตราหุนละ 0.25 

บาทตอหน เปนเงิน 43 124 997 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47 57 ของกําไรสทธิหลังหักบาทตอหุน เปนเงน 43,124,997 ลานบาท คดเปนรอยละ 47.57 ของกาไรสุทธหลงหก

ภาษีเงินไดและสํารองตามกฎหมาย โดยแบงจาย ดังนี้

 หุนปนผล ในอัตรา 20 หุนเดิมตอ 3 หุนปนผล คิดเปนเงิน 0.15 บาท/หุน

 เงินปนผล ในอัตรา 0.10 บาท/หุน

โดยมีกําหนดการ ดังนี้

ั ั ึ ื่  ื  ี่ ี ั วันบันทึกรายชือผูถือหุนทีมีสิทธิรับเงินปนผล 10 พฤษภาคม 2555

วันที่รวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวิธีปดสมุดทะเบียน 11 พฤษภาคม 2555

วันที่จายเงินปนผล 18 พฤษภาคม 2555

2. อนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีกจํานวน 4,771,056.95 บาท รวมเงินสํารองตาม

ั้ ิ้ ํ

วนทจายเงนปนผล 18 พฤษภาคม 2555

www.uac.co.th

กฎหมายทังสินจํานวน 12,940,393.95 บาท 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553

รายไดรวม 1,001,438,443.30 773,618,384.51

กําไรสทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 95 421 139 05 32 386 740 05กาไรสุทธของงบการเงนเฉพาะกจการ 95,421,139.05 32,386,740.05

กําไรสุทธิหลังหกัภาษีและสาํรองตาม
กฎหมาย 90,650,082.10 28,767,403.05

จํานวนหุนที่ออกและชาํระแลว 172,499,988 150,000,000

เงินปนผลตอหุน 0.4167 * 0.15

เงินปนผลจายทั้งสิ้น 68,129,997.00 22,500,000.00

สดัสวนการจายเงินปนผลเทียบกบักาํไรสทธิ 75 15 78 21สดสวนการจายเงนปนผลเทยบกบกาไรสุทธ
หลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย 75.15 78.21

หมายเหตุ  *มีการจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 54 โดยจายหุนปนผลในอัตรา 20 หุนเดิมตอ 3 หุน 

                ปนผล จึงมีผลใหจํานวนหนเพิม่ขึ้นระหวางป 2554 จํานวน 22 499 988 หน

www.uac.co.th

                ปนผล จงมผลใหจานวนหุนเพมขนระหวางป 2554 จานวน 22,499,988 หุน
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ความเห็นของคณะกรรมการความเหนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติให

จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2554 ในสวนที่เหลือใหแกผถือหนในู ุ

อัตรา 0.25 บาท/หุน เปนเงิน 43,124,997 บาท และตั้งสํารองตามกฎหมาย

เพิ่มอีก จํานวน 4,771,056.95 บาท รวมเงินสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้น 

12,940,393.95 บาท

การลงมติ     อนุมัตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง 

                  ลงคะแนน
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ขอเท็จจริงและเหตุผล

ใตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัท กําหนดวาในการ

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยาง

 ํ ึ่ ใ ( ) โ ั  ํ  ใ  ปนอยจํานวนหนึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสาม

สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

คณะกรรมการไดจับสลากวากรรมการคนใดจะออกตามกําหนดวาระ ซึ่งในปนี้คณะกรรมการไดจบสลากวากรรมการคนใดจะออกตามกาหนดวาระ ซงในปน

กรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ ประกอบดวย

ิ ั  โ1. นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส กรรมการ

2. นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน กรรมการอิสระ

3. นายปริทรรศน พันธุบรรยงก กรรมการอิสระ

โดยประวัติของกรรมการ 3 คน ที่ไดรับการเสนอชื่อ เปนดังนี้

www.uac.co.th

โดยประวตของกรรมการ 3 คน ทไดรบการเสนอชอ เปนดงน
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อายุ 54 ป

สัญชาติ ไทยสญชาต ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

่- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 82 ป 2553

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 141 ป 2554

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุนที่ 7 ป 2554

ความเชี่ยวชาญ บัญชี  บริหารธรกิจความเชยวชาญ บญช, บรหารธุรกจ

ตําแหนงปจจุบัน - รองกรรมการผูจัดกรรมการ ฝายบัญชีและการเงิน บมจ. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส

- กรรมการบริหาร บมจ. ยนูิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส

- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส

จํานวนบริษัททีด่ํารง

ตําแหนงกรรมการ

 1 บริษัท

ดํารงตําแหนงเปน กรรมการ บมจ  ยนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส ครั้งแรกตั้งแตป 2545 จนถึงปจจบันดารงตาแหนงเปน กรรมการ บมจ. ยูนเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมคลส ครงแรกตงแตป 2545 จนถงปจจุบน

การเขาประชุม - คณะกรรมการบริษัท ป พ.ศ. 2554 6/6 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหาร บมจ. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส พ.ศ. 2554 8/8 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส พ.ศ. 2554 1/1 ครั้ง

www.uac.co.th

การถือหุนในบริษัท 8,129,901 หุน หรือคิดเปนรอยละ 4.71 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555)
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อายุ 49 ป

สัญชาติ   ไทย

คณวฒิทางการศึกษา - ปรญิญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi ประเทศสหรฐัอเมริกาคุณวุฒทางการศกษา - ปรญญาเอก สาขาการเงน University of Mississippi ประเทศสหรฐอเมรกา

- ปรญิญาโท  สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร

- ปรญิญาตรี สาขาวิทยาศาสตร (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที ่35 ป 2548

ั  ี่- หลกสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุนที 11/2010

ความเชี่ยวชาญ การเงิน, บริหารธุรกิจ 

 ตําแหนงปจจุบัน - รองศาสตราจารยคณะบรหิารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลสู

- กรรมการบรหิารความเสี่ยง บมจ. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีอารซี คอนสตรัคชั่น

- กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา บมจ  ทีอารซี คอนสตรัคชั่น กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา บมจ. ทอารซ คอนสตรคชน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตารไมโครอิเล็กทรอนคิส (ประเทศไทย)

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปญจวัฒนาพลาสติก

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจก. เจตาแบค

 กรรมการ สมาคมนักวิเคราะหหลักทรพัย- กรรมการ สมาคมนกวเคราะหหลกทรพย

จํานวนบริษัทที่ดํารง

ตําแหนงกรรมการ

 6 บริษัท

ดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระ บมจ. ยนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส ครั้งแรกตั้งแตป 2553 จนถึงปจจบัน

www.uac.co.th
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อายุ 58 ป

สัญชาติ ไทยญ

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอกกิตตมิศักดิ์ Nagaoka University of Technology 

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยโตเกียว

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ป ิ โ ิ  ิ  ิ ั- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 71 ป 2551

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 105 ป 2551ู g ( ) ุ

ความเชี่ยวชาญ การบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมโลหการ

ตําแหนงปจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส

    - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยนูิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส

- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส

- กรรมการและผูอํานวยการ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

จํานวนบริษัททีด่ํารง  2 บริษัทจานวนบรษททดารง

ตําแหนงกรรมการ

 2 บรษท

ดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระ บมจ. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส ครั้งแรกตั้งแตป 2553 จนถึงปจจุบัน

การถือหนในบริษัท - ไมมี -

www.uac.co.th

การถอหุนในบรษท - ไมม -
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในวาระนี้ ไดพิจารณาเห็นวา

เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน คือ ุ ู ุ ุ

1. นางสาวนิลรัตน  จารุมโนภาส

2. นายเอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน

3. นายปริทรรศน  พนัธุบรรยงก

    ซึ่งครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท

ี ึ่ ื่  ั  ป  ี  ป อีกวาระหนึง เนืองดวยบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณ 

อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและผูถือหุน

การลงมติ     อนุมัตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง 

                  ลงคะแนน
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ขอเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัท กําหนดวาการจาย

คาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน โดยพิจารณา

เปรียบเทียบจากขอมูลอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทาง

ธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท และความรับผิดชอบของ

ิ ัคณะกรรมการบริษัท

็ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

คาตอบแทนกรรมการบริษัทในป 2555 รวมเปนเงินไมเกิน 2,700,000 บาท 

โดยมีองคประกอบคาตอบแทน ดังนี้
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องคประกอบคาตอบแทน 2555 2554

ประธานกรรมการ 25,000 25,000 ตอคน/เดือน

กรรมการ 10,000 10,000 ตอคน/เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 ตอคน/เดือน

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 ตอคน/เดือนกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 ตอคน/เดอน

กรรมการบริหาร 5,000 5,000 ตอคน/เดือน

โบนัสกรรมการที่ไมใชผบริหาร ไมเกิน 1 2 ลานบาท ไมเกิน 1 ลานบาทโบนสกรรมการทไมใชผูบรหาร ไมเกน 1.2 ลานบาท ไมเกน 1 ลานบาท

การลงมต ิ  อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

 และออกเสียงลงคะแนน
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ขอเท็จจริงและเหตุผลุ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีแหง

บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทและบริษัทญ ู ญ

ยอย สําหรับรอบปบัญชี 2555  โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1 นางสวิมล กฤตยาเกียรณ ผสอบบัญชีรับอนญาตหมายเลขทะเบียน 2982 1. นางสุวมล กฤตยาเกยรณ ผูสอบบญชรบอนุญาตหมายเลขทะเบยน 2982 

และ/หรือ

2 นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผสอบบัญชีรับอนญาตหมายเลขทะเบียน 3104 2. นางวไลรตน โรจนนครนทร ผูสอบบญชรบอนุญาตหมายเลขทะเบยน 3104 

และ/หรือ

3 ส ส ิ  ิ ั ั  ส ั ชี ั ี  3. นางสาวสมจนตนา พลหรญรตน ผูสอบบญชรบอนุญาตหมายเลขทะเบยน 

5599
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อัตราคาตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554

รายละเอยีดการสอบบัญชี 2555 2554รายละเอยดการสอบบญช 2555 2554

คาสอบบัญชีบริษัท 650,000 600,000

คาสอบบัญชีบริษัทยอย 75 000 40 000คาสอบบญชบรษทยอย 75,000 40,000

คาบริการอื่นๆ 120,000 5,000

รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น 845 000 645 000

ความเห็นของคณะกรรมการ

่

รวมคาตอบแทนทงสน 845,000 645,000

คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ

แตงตั้งผูสอบบัญชีตามที่เสนอขางตน และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี

ป ํ ป ป ํ ิ ั้ ิ้ประจําป 2555 เปนจํานวนเงินทังสิน 845,000 บาท

การลงมติ     อนุมัตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง   

                  ลงคะแนน
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  วาระวาระที่ ที่ 9 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแกไขหนังสือบริคณหพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแกไขหนังสือบริคณห

                            สนธิ ขอ สนธิ ขอ 44..                            สนธ ขอ สนธ ขอ 44..

ขอเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุน    

จดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 172,500,000 บาท เปน 172,499,988 บาท   

แบงออกเปนหุนสามัญ 172,499,988 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยตัดหุน 

ที่ยังไมไดจําหนายจํานวน 12 หุน และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เพื่อให

้สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีขอความดังนี้

  ขอ 4  ทนจดท เบียน 172 499 988 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบสองลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันเการอยแปดสิบแปดบาท)  ขอ 4. ทุนจดทะเบยน 172,499,988 บาท (หนงรอยเจดสบสองลานสแสนเกาหมนเกาพนเการอยแปดสบแปดบาท)

          แบงออกเปน    172,499,988 หุน  (หนึ่งรอยเจ็ดสิบสองลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันเการอยแปดสิบแปดหุน)

      มูลคาหุนละ     1 บาท

โ   โดยแบงออกเปน

     หุนสามัญ        172,499,988 หุน  (หนึ่งรอยเจ็ดสิบสองลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันเการอยแปดสิบแปดหุน)

     หุนบุริมสิทธิ์ -  หุน
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  วาระวาระที่ ที่ 9 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแกไขหนังสือบริคณหพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแกไขหนังสือบริคณห

                            สนธิ ขอ สนธิ ขอ 44. (. (ตอตอ))                            สนธ ขอ สนธ ขอ 44. (. (ตอตอ))

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คงเหลือจํานวน 172,499,988 บาท และแกไขุ

หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมต ิ  อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

 และออกเสียง
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วาระวาระที่ ที่ 1010  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงคพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงค

  และแบบมอบอํานาจทั่วไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ และแบบมอบอํานาจทั่วไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 44..  แล แบบมอบอานาจทวไป แล แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ แล แบบมอบอานาจทวไป แล แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 44..

ขอเท็จจริงและเหตผลขอเทจจรงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของ

บริษัทเพื่อรองรับการจายหนปนผลและการเพิ่มทนแบบมอบอํานาจทั่วไป จากเดิม บรษทเพอรองรบการจายหุนปนผลและการเพมทุนแบบมอบอานาจทวไป จากเดม 

172,499,988 บาท เปน 249,374,986 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 

249,374,986 หน มลคาที่ตราไวหนละ 1 บาท โดยออกหนสามัญอีกจํานวน 249,374,986 หุน มูลคาทตราไวหุนละ 1 บาท โดยออกหุนสามญอกจานวน 

76,874,998 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. 

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดในแตละวาระ ดังนีุ้

www.uac.co.th 28



วาระวาระที่ ที่ 1010  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงคพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงค

และแบบมอบอํานาจทั่วไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ และแบบมอบอํานาจทั่วไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 44. (. (ตอตอ))แล แบบมอบอานาจทวไป แล แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ แล แบบมอบอานาจทวไป แล แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 44. (. (ตอตอ))

วาระที่ 10.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกําหนดวัตถุประสงค

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน  

จดทะเบียนแบบกําหนดวัตถุประสงคเพื่อรองรับการจายหุนปนผล จํานวน ุ ุ

25,874,998 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามที่เสนออนุมัติจายเงินปนผลใน

วาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชมผถือหนพิจารณาอนมัติการคณะกรรมการไดพจารณาเหนสมควรเสนอใหทประชุมผูถอหุนพจารณาอนุมตการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกําหนดวัตถุประสงคดังกลาวเพื่อรองรับการจายหุนปนผล

การลงมต ิ  อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

 และออกเสียงลงคะแนน
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วาระวาระที่ ที่ 1010  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงคพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงค

และแบบมอบอํานาจทั่วไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ และแบบมอบอํานาจทั่วไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 44. (. (ตอตอ))

วาระที่ 10.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป(General 

แล แบบมอบอานาจทวไป แล แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ แล แบบมอบอานาจทวไป แล แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 44. (. (ตอตอ))

Mandate)

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะลงทนในโครงการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม คณะกรรมการบรษทเลงเหนถงโอกาสทจะลงทุนในโครงการผลตผลตภณฑปโตรเลยม 

เพื่อใชเปนพลังงานและวัตถุดิบปโตรเคมี ซึ่งการลงทุนดังกลาวจะมีผลใหตองการ

เงินทุนเพิ่ม ประกอบกับการลุงทนดังกลาวอาจจะตองมีการตัดสินใจโดยทันทีหรือุ ุ

เรงดวน จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

แบบมอบอํานาจทั่วไปแบบมอบอํานาจทั่วไป(General Mandate) เพื่อรองรับการขยายการลงทุนและเพื่อ

เตรียมการและดําเนินการไดโดยเร็วและทันการณ  โดยการออกหุนสามัญจํานวน 

51,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  ซึ่งกําหนดการจัดสรรหุนเพิ่มทุนตาม

้สัดสวน ดังนี
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วาระวาระที่ ที่ 1010  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงคพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงค

และแบบมอบอํานาจทั่วไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ และแบบมอบอํานาจทั่วไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 44. (. (ตอตอ))

จัดสรร

ใ  

ประเภท



จํานวนหุน รอยละตอทุน

ํ 

หมายเหตุ

แล แบบมอบอานาจทวไป แล แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ แล แบบมอบอานาจทวไป แล แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 44. (. (ตอตอ))

ใหแก หุน ชําระแลว

ผูถือหุนเดิม 

(RO)

สามัญ 51,000,000 30 โดยทุนชําระแลวในสวนที่เพิม่ตองไมเกินกวารอยละ 

30 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมี( ) ุ

มติใหเพิ่มทุน ซึ่งเปนจํานวนรวมเทากับ 51 ลานหุน 

และหากจัดสรรหุนเพิม่ทุนโดยวิธีการขายตอประชาชน

โดยทั่วไป หรือบคคลในวงจํากัด ทนชําระแลวในสวนที่

ประชาชน

(PO)

สามัญ 34,000,000 20

โดยทวไป หรอบุคคลในวงจากด ทุนชาระแลวในสวนท

เพิม่ตองไมเกินกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว ณ 

วันที่คณะกรรมการบริษัทมมีติใหเพิม่ทุน ซึ่งเปน

จํานวนรวมเทากับ 34 ลานหน

(PO)

บุคคลใดๆ

(PP)

สามัญ 17,000,000 10

จานวนรวมเทากบ 34 ลานหุน( )

ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได 

และจะเสนอขายหนใหกลมบคคลใดกอนหรือทกกลมบคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได รวมถึงการกําหนดราคาและจะเสนอขายหุนใหกลุมบุคคลใดกอนหรอทุกกลุมบุคคลรวมกนในคราวเดยวกนกได รวมถงการกาหนดราคา

เสนอขาย วัน และเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุน

ดังกลาว  โดยจัดสรรใหแลวเสร็จภายในวนัที่บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไปหรือภายใน

www.uac.co.th
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วาระวาระที่ ที่ 1010  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงคพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงค

และแบบมอบอํานาจทั่วไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ และแบบมอบอํานาจทั่วไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 44. (. (ตอตอ))

ความเห็นของคณะกรรมการ

แล แบบมอบอานาจทวไป แล แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ แล แบบมอบอานาจทวไป แล แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 44. (. (ตอตอ))

คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุนสามัญุ ุ

จํานวน 51,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการขยายการ

ลงทุนของบริษัท

การลงมต ิ  อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมุ ู ุ ุ

 และออกเสียงลงคะแนน
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วาระวาระที่ ที่ 1010  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงคพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงค

และแบบมอบอํานาจทั่วไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ และแบบมอบอํานาจทั่วไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 44. (. (ตอตอ))

วาระที่ 10.3 การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4.

แล แบบมอบอานาจทวไป แล แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ แล แบบมอบอานาจทวไป แล แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 44. (. (ตอตอ))

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไข

หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใหใชุ

ขอความดังนี้

่ ็ ่ ่  ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 249,374,986 บาท (สองรอยสีสิบเกาลานสามแสนเจ็ดหมืนสีพันเการอยแปดสิบหกบาท)

          แบงออกเปน   249,374,986 หุน  (สองรอยสี่สิบเกาลานสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเการอยแปดสิบหกหุน)

      มูลคาหุนละ     1 บาท

 โดยแบงออกเปน

     หุนสามัญ        249,374,986 หุน  (สองรอยสี่สิบเกาลานสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเการอยแปดสิบหกหุน)

     หุนบุริมสิทธิ์ -  หุนุ ุ ุ
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วาระวาระที่ ที่ 1010  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงคพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงค

และแบบมอบอํานาจทั่วไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ และแบบมอบอํานาจทั่วไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 44. (. (ตอตอ))

ความเห็นของคณะกรรมการ

แล แบบมอบอานาจทวไป แล แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ แล แบบมอบอานาจทวไป แล แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 44. (. (ตอตอ))

คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ

แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดุ

ทะเบียน

การลงมต ิ  อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

 และออกเสียงลงคะแนน
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วาระวาระที่ ที่ 11 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน จํานวน พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน จํานวน 7676,,874874,,998 998 หุนหุน

ขอเท็จจริงและเหตุผล

ไ ใ ่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนจํานวน 76,874,998 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท  โดยมี

ี ั ี้รายละเอียด ดังนี

  จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล จํานวน 25,874,998 หุน 

 ี่ ไ  มูลคาทีตราไว หุนละ 1 บาท

  จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป จํานวน 51,000,000 หุน มูลคา

ี่ ไ   ั้ ี้ ํ ใ  ิ ั   ี ํ ใทีตราไว หุนละ 1 บาท  ทังนี มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจใน

การพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและการ

สนอขายหนดังกลาว  รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามใน อกสารตางๆ ที่ กี่ยวของเสนอขายหุนดงกลาว  รวมทงมอานาจในการลงนามในเอกสารตางๆ ทเกยวของ

และมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทนนี้

www.uac.co.th
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วาระวาระที่ ที่ 1111  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน จํานวน พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน จํานวน 7676,,874874,,998998  หุนหุน

          ((ตอตอ))

ความเห็นของคณะกรรมการ

          ((ตอตอ))

คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 76,874,998 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท ุ ุ ุ ู ุ

เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป

 การลงมติ   อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
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      วาระวาระที่ ที่ 12  12  พิจารณาเรื่องอืน่ๆ พิจารณาเรื่องอืน่ๆ ((ถามีถาม)ี)

หากมีผูถือหุนจะขอใหทีป่ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ําหนดไวในู ุ ุ

หนังสือเชิญประชุม ผูถือหุนนั้นจะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน

สามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือเทากบั 57.5 ลานหุนุ ุ
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     ภาพรวมของภาพรวมของธุรกิจป ธุรกิจป 25552555

ตั้งเปารายไดรวมในป 2555 เกิน 1,000 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจาก

ธุรกิจหลักในการนําเขาและจําหนายสารเคมีและอุปกรณตางๆ

โครงการกาซชีวภาพอัดความดันสูง (CBG) ที่ อ.แมแตง จ.เชยีงใหม

โครงการผลิตน้ําจําหนาย (UAC-Hydrotek)

ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจไปในดานพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน

บริษัทรวมทุน (BBF) มีการขยายกําลังการผลิตอีก 20% โดยจะเริ่มผลิตเพิ่มในเดือน

พฤษภาคม 2555 เปนตนไป

การรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  (Corporate Social (Corporate Social Responsibility) Responsibility) 

จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในพื้นที่ของโครงการ CBG และโครงการอื่นๆที่จะเกิดขึ้น 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน โดยจะเนนดานการศึกษาและมีสวนรวมชวยให

 ่ชุมชนมีความเปนอยูอยางยั่งยืน

จัดกิจกรรมรวมระหวางผูบริหารและพนักงานในองคกร เพื่อสงเสริมใหเกิดความสุข

 ั ใ ั ํรวมกันในสังคมการทํางาน
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อัตราการปนผล จํานวนหุน จํานวนเงิน

ํ  ี่ ชํ  ป 2553 150 000 000จานวนหุนทออกและชาระแลวป 2553 150,000,000

จายปนผลระหวางกาล (6 ต.ค. 54) หุน (20:3) 0.15 22,500,000 22,500,000.00

เงิน 0.0167 - 2,505,000.00

รวมจายปนผลระหวางกาล 25,005,000.00

จาํนวนหุนที่ออกและชําระแลวหลังจาย

ปนผล

172,499,988

จายปนผล (สวนที่เหลือ) หุน (20:3) 0.15 25,874,988 25,874,998.20

เงิน 0.10 - 17,249,998.80

รวมจายปนผลสวนที่เหลือ 43,124,997.00

รวมจายปนผลทัง้สิ้น 0.4167 68,129,997.00

www.uac.co.th

รวมจายปนผลทงสน 0.4167 68,129,997.00
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