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วนัท่ี 4 มีนาคม 2557 

เร่ือง  เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2557 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
  บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 (ส าหรับวาระท่ี 1) 
2. รายงานประจ าปี 2556 ในรูปแบบของแผ่นบนัทกึข้อมลู (CD-ROM) จ านวน 1 แผ่น (ส าหรับวาระท่ี 2) 
3. ประวตัิของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ 
(ส าหรับวาระท่ี 5) 

4. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องการประชมุผู้ ถือหุ้น  
5. วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 
6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) 
8. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 
 

คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องประชมุ ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 เพ่ือพิจารณาวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2556 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทได้จดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เมื่อวนัท่ี 2 สิงหาคม 2556  ซึง่ได้มีการจดัท า
รายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และได้เผยแพร่รายงานการ
ประชมุทางเวบ็ไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่ รายงานการประชมุได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 2 
สิงหาคม 2556  
คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 

Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited 
1  TP & T Tower, 19

th
 Floor, Soi Vibhavadirangsit 19,  Vibhavadirangsit Road,  Chatuchak Sub-District, 

Chatuchak District, Bangkok 10900 Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700 website: www.uac.co.th   
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บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2556  รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี ตามท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2557  นอกจากนีย้งัได้เผยแพร่รายงานประจ าปีทางเวบ็ไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย 

 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2556 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ - เป็นวาระรับทราบไมต้่องลงคะแนนเสียง – 
 

วาระที่ 3 
 

พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบการเงิน
ส าหรับปี สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงัรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2556 (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

รายการ 2556 2555 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,634.58 1,021.22 
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 667.80 379.55 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 996.78 641.67 
รายได้รวม (ล้านบาท) 990.15 820.72 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 130.86 115.70 
จ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว (หุ้น) 554,191,159 436,449,478* 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.24 0.24 
หมายเหต:ุ  *วนัท่ี 22 ตลุาคม 2555 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ จากหุ้นละ 1.00 บาท  
                    เป็น 0.50 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2556 ซึง่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและ
รับรองจากนางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 แห่งบริษัท สอบบญัชี ดี 
ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2556 
คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2556 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้และส ำรองทุก

http://www.uac.co.th/
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ประเภทตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยในปี 2556 บริษัทมียอดก ำไรสทุธิเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 62,407,949.40 บำท  และหกัทนุส ำรองตำมกฎหมำย 3,120,397.47 บำท  ท่ีประชมุคณะกรรมกำรจงึมี
มติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 ในอตัรำหุ้นละ 0.16 บำท เป็นเงินจ ำนวน 88,672,774.24
บำท (ค ำนวณจำกข้อมลูผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2557  ซึง่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงหำกมีผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในไตรมำส 1 ปี 2557)  โดยเงินปันผลดงักล่ำวจะจ่ำยออก
จำกบัญชีก ำไรสะสม และเป็นเงินก ำไรท่ีเสียภำษีในอตัรำร้อยละ 30, 23 และ 20 ตำมล ำดบั จ ำนวน 0.025, 
0.056 และ 0.079 บำท ตำมล ำดบั  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลตำม
หลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในประมวลรัษฎำกรมำตรำ 47 ทวิ ดงัตอ่ไปนี ้
-  เงินปันผลจ ำนวน 0.025 บำทตอ่หุ้น จ่ำยจำกก ำไรสทุธิของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลอตัรำร้อยละ 30  
ผู้ ได้รับเงินปันผลสำมำรถหกัเครดิตภำษีได้ในอตัรำ 30/70 ของเงินปันผล 

-  เงินปันผลจ ำนวน 0.056 บำทตอ่หุ้น จ่ำยจำกก ำไรสทุธิของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลอตัรำร้อยละ 23  
ผู้ ได้รับเงินปันผลสำมำรถหกัเครดิตภำษีได้ในอตัรำ 23/77 ของเงินปันผล 

-  เงินปันผลจ ำนวน 0.079 บำทตอ่หุ้น จ่ำยจำกก ำไรสทุธิของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลอตัรำร้อยละ 20  
ผู้ ได้รับเงินปันผลสำมำรถหกัเครดิตภำษีได้ในอตัรำ 20/80 ของเงินปันผล 

โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีท่ีผ่ำนมำ ดงันี ้
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 2556 2555 

รำยได้รวม 924,836,867.32 820,878,479.24 

ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 62,407,949.40 87,965,373.73 

ก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและส ำรองตำมกฎหมำย 59,287,551.93 83,539,036.62 

ก ำไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร 143,296,288.48 135,206,107.06 

จ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว 554,204,839* 460,739,478 

เงินปันผลตอ่หุ้น  0.16 0.11112 

เงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ 88,672,774.24* 51,197,370.55 

สดัส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับก ำไรสทุธิ หลงัหักภำษี
และส ำรองตำมกฎหมำย (ร้อยละ) 

142.08 60.88 

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วนัท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2557 ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงหำกมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W1 แจ้งควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในไตรมำส 1 ปี 2557 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิตัง้ส ำรองตำมกฎหมำยเพ่ิมอีก 
3,120,397.47 บำท ซึง่จะท ำให้บริษัทมีเงินส ำรองสะสมเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 20,487,128.53  บำทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 6.18 ของทนุจดทะเบียน ณ ก่อนกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 
0.16 บำท เป็นเงินจ ำนวน 88,672,774.24บำท (ค ำนวณจำกข้อมลูผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2557 ซึ่ง
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงหำกมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในไตรมำส 1 ปี 
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2557)  โดยเงินปันผลดงักลำ่วจะจ่ำยออกจำกบญัชีก ำไรสะสม และเป็นเงินก ำไรท่ีเสียภำษีในอตัรำร้อยละ 30, 
23 และ 20 ตำมล ำดบั จ ำนวน 0.025, 0.056 และ 0.079 บำท ตำมล ำดบั  โดยก ำหนดวนับนัทึกรำยช่ือผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 21 เมษำยน 2557 และให้รวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นตำม มำตรำ 225 ของ 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นในวนัท่ี 22 เมษำยน 2557 และก ำหนดจ่ำยเงินปัน
ผลในวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2557 
คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดว่าในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปี
นีก้รรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.ไพบลูย์  เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส  กรรมการ 
3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ 
โดยท่ีบริษัทได้ประกำศในเว็บไซด์ของบริษัทเพ่ือเชิญให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ำมีคุณสมบัติ
เหมำะสม เพ่ือรับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท  รวมทัง้กำรเสนอระเบียบวำระตำ่งๆ แตไ่มม่ีกำรเสนอรำยช่ือ
กรรมกำรหรือระเบียบวำระเข้ำมำยงับริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรสรรหำ โดยได้พิจำรณำถงึควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่กำรด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้
ด้ำนคุณสมบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญแล้ว และเสนอให้เลือกตัง้กรรมกำรทัง้ 3 
ท่ำนท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตอ่อีกวำระหนึง่ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี ้ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวฒันา นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ 
รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง เน่ืองด้วยบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น (ประวตัิของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งท่ี
สง่มาด้วย 3) 
คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2557 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
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เดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของ บริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ของบริษัท  โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 มีดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 2557 2556 หน่วย 
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 
คา่ตอบแทนกรรมการรวมทัง้สิน้ ไมเ่กิน 1.8 ล้านบาท ไมเ่กิน 1.5 ล้านบาท ตอ่ปี 
โบนสักรรมการท่ีไมใ่ชผู่้บริหาร ไมเ่กินร้อยละ 1.5 ของ

ก าไรสทุธิของงบการเงิน
รวม   

ไมเ่กิน 1.5 ล้านบาท ตอ่ปี 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการประจ าปี 2557 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,800,000 บาท และก าหนดโบนสัจ่ายกรรมการท่ีไม่ใช่
ผู้บริหารไม่เกินร้อยละ 1.5 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม  ทัง้นีใ้ห้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เป็นต้นไป จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ 

  
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2557 
 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีแห่ง บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ 

เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบญัชี 2557 ซึง่บริษัท
ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว   โดยในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้สอบบญัชีท่ีเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัท เน่ืองจากนางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 ได้ลง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทครบ 5 ปีแล้ว (ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 – 2556)  จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือ ดงันี ้

1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรือ 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

3. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 8125 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
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แห่ง บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับ
รอบปีบญัชี 2557 ซึง่มีข้อมลูเปรียบเทียบจ านวนเงินคา่ตอบแทนการสอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา ดงันี  ้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 2557 2556 

คำ่สอบบญัชีบริษัท 920,000 920,000 

คำ่สอบบญัชีบริษัทย่อย 250,000 185,000 

คำ่บริกำรอื่นๆ 160,000 160,000 

รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 1,330,000 1,265,000 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชี ประจ ำปี 2557 เป็นจ านวนไมเ่กิน 1,330,000 บาท 
คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และการเปล่ียน
ดวงตราของบริษัท   
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจท่ีด าเนินอยู่ในปัจจุบันและท่ีจะด าเนินการต่อไปในอนาคต   จึงเห็นควรเปลี่ยนช่ือ
บริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับช่ือย่อของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อันเป็นช่ือท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ดังนัน้ 
บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทจากเดิม “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ 
แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)” และช่ือภาษาองักฤษจากเดิม 
“Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited.” เป็น “UAC Global Public Company 
Limited.”  
และขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ดงันี  ้
เดมิ 
ข้อ 1. ช่ือบริษัท “บริษัท  ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน)” และมีช่ือเป็น   
         ภาษาองักฤษวา่ “Universal Adsorbents & Chemicals PUBLIC COMPANY LIMITED” 
แก้ไขเป็น 
ข้อ 1.  ช่ือบริษัท “บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)” และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ “UAC GLOBAL    
           PUBLIC COMPANY LIMITED” 
และขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัทและแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 1. 
ข้อ 2. และข้อ 55. ดงัตอ่ไปนี ้
เดมิ 
ข้อ 1.  ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ ข้อบงัคบัของ บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์จ ากดั (มหาชน) 
ข้อ 2.  ค าวา่ “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถงึ บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั  
          (มหาชน) 



 

บรษิทั ยูนเิวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท์ แอนด ์เคมิคลัส ์จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 1 อาคาร ทพีีแอนดท์ี  ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดีรงัสิต 19  ถนนวภิาวดีรงัสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900  

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700   เวบ็ไซด ์ www.uac.co.th  

 

 
ข้อ 55.ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้
 
 
 
 
แก้ไข 
ข้อ 1.  ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ ข้อบงัคบัของ บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
ข้อ 2.  ค าวา่ “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถงึ บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
ข้อ 55.ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้
 
 
 
 
รวมถึงอนุมัติการด าเนินการอื่นใดกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท
ดงักลา่วด้วย 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท จาก
เดิม “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล 
จ ากัด (มหาชน)” และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ การเปลี่ยนดวงตราของบริษัท รวมถึงการ
ด าเนินการอื่นใดกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทดงักลา่ว   
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการก าหนดวนับนัทกึรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ในวนัท่ี 10 

มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนในวนัท่ี 11 มีนาคม 2557 

 
อนึง่ บริษัท ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย

แล้ว และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถามท่ีต้องการให้บริษัท ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอครัง้นี ้สามารถจัดส่ง
ค าถามลว่งหน้าได้ท่ี sajjaporn@uac.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2936-1700 

 

http://www.uac.co.th/
mailto:sajjaporn@uac.co.th
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จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน
ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุสามารถจะเข้าประชมุด้วยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึ่งบรรลุ
นิติภาวะหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 (หนงัสือมอบฉันทะ) เข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนท่านในการประชมุ และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ จึงขอให้
ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือช่ือในหลกัฐานตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 (แบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น) และ 7 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม หรือน ามาแสดงแก่
เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ  

         
           นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 

                      ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2556 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา 
ประธานกรรมการ บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นประธานท่ีประชุม  

 
นางสาวสมพร เชาวลิต ไดก้ล่าวตอ้นรับและแนะน ากรรมการบริษทั และท่ีปรึกษากฎหมาย ต่อท่ีประชุม

ดงัน้ี 
   
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา  ประธานกรรมการบริษทั 
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
4. นายชชัพล ประสพโชค  กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย การตลาดและปฏิบติัการ  
5. นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 6. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
 
กรรมการทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

1.   นายปริทรรศน์   พนัธุบรรยงก ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
ทีป่รึกษากฎหมาย 

1. นายสมยศ สุธีรพรชยั  บจก. วายแูอนดพ์าร์ทเนอร์ส 
 

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

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี 
หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้น
ท่านใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าท่ีเก็บ

 

Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited 
1,  TP & T Tower, 19th Floor, SoiVibhavadirangsit 19,  Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak 
District, Bangkok 10900, Thailand  Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700   
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บรษิทั ยูนเิวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท์แอนดเ์คมิคลัส ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่1 อาคารทพีีแอนดท์ ี ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19  ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  Website : www.uac.co.th 
 

 

บตัรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงท่ีใช้เป็นมติท่ีประชุม และจะถือว่าผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน รวมทั้งกรณีบตัรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัร
ลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะก ากบัดว้ย   

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนและผูถื้อหุ้นนั้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ ใหถื้อเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะนั้นเป็นคะแนนเสียงท่ีใช้
นบัเป็นมติท่ีประชุม 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิไดร้ะบุความประสงค์ในการออกคะแนน
เสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ธีิเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมสายเกินกวา่เวลาท่ีก าหนด   ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ
สามารถลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมได ้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านั้น 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้ได ้โดยฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

8. ส าหรับมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระของการประชุมคร้ังน้ี ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในวาระท่ี 2 และ 3 ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ส่วนวาระท่ี 4 แลว้แต่กรณีวา่ผูถื้อ
หุน้จะเสนอเร่ืองใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

9. หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นนั้นจะตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 184.40 ลา้นหุน้ 

 
ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี บริษทัได้มอบหมายให้บริษทั Quid Lab จ  ากดั เป็นผูด้  าเนินการนับคะแนน โดยขอ

อาสาสมคัร 1 ท่านในการนบัคะแนนเสียง โดยนายสุวฒัน์ วิจิตร์ปัญญารักษ์ (ผูถื้อหุ้น) รับเป็นอาสาสมคัรในการร่วม
นบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 

 
จากนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายได้ช้ีแจงเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมคร้ังน้ี จะด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระท่ี  1-4 ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซกัถาม 
ขอให้ผูถื้อหุ้นถามเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระนั้นๆ ส าหรับประเด็นอ่ืนๆให้ผูถื้อหุ้นถามใน “วาระอ่ืนๆ” ในช่วงทา้ย
ของการประชุม ทั้งน้ี เพื่อไม่ใหเ้สียเวลาแก่ผูถื้อหุน้ท่านอ่ืนและในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดในเร่ืองใด ผูท้  า
หน้าท่ีประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจา้หน้าท่ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ เป็นผูต้อบค าถามแทน 
และขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงค์จะซกัถามยกมือข้ึน เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะไดน้ าส่งไมโครโฟนให้ผูถื้อหุ้น โดยขอให้
แจง้ช่ือและนามสกุล เพื่อใชใ้นการจดบนัทึกการประชุมในคร้ังน้ีดว้ย 
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หลงัจากนั้น นางสาวสมพร เชาวลิต ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี เม่ือจบการประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านน าส่งใบลงคะแนนให้กบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัเพื่อ
จดัเก็บไวเ้ป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป  จากนั้นไดเ้รียนเชิญ นายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ
บริษทัและประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม  

 
ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 95 ราย จ านวนหุ้นรวม 363,324,024 หุ้น

และผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงไดรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นจ านวน 67 ราย จ านวนหุ้นรวม 46,614,416 หุ้น รวมผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทั้งหมดเป็นจ านวน 162 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 409,938,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.10 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 553,197,291 หุน้ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีก าหนด
องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด 

 
จากนั้นประธานจึงไดม้อบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ี

ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชุม เป็นล าดบั   
 
วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่5 เมษายน 2556 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายแถลงต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีจะเป็นการรับรองด้วยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ซ่ึงรายงานการประชุมดงักล่าวไดน้ าส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายเพื่อพิจารณาล่วงหน้า
แล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจ าปี 2556  ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  
 
นายชชัชยั คุณงาม (ผูถื้อหุน้) ไดเ้สนอแนะใหแ้กไ้ขในรายงานการประชุม หนา้ 24 บรรทดัท่ี 3 และบรรทดัท่ี 8 

ในส่วนช่ือยอ่หลกัทรัพย ์บมจ.น ้าประปาไทย ความในวงเล็บโดยแกไ้ขจาก TWT เป็น TTW 
  
นายธารา ชลปราณี (ผูถื้อหุ้น) ไดเ้สนอแนะเร่ืองการบนัทึกมติท่ีประชุมในรายงานการประชุม ซ่ึงมีการระบุวา่  

“มีมติเป็นเอกฉนัท”์ ในทุกวาระการประชุม โดยขอให้พิจารณาขอ้ความดงักล่าววา่ควรเป็นมติเสียงขา้งมาก หรือมติ
เอกฉนัทท่ี์ไม่นบัรวมการลงคะแนนเสียงแบบงดออกเสียง เพื่อใหเ้ป็นมติเอกฉนัทคิ์ดเป็นร้อยละ100  
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ประธานไดม้อบหมายให้นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดดงักล่าวต่อท่ีประชุม
เพิ่มเติม  

นายสมยศ สุธีรพรชยั ไดช้ี้แจงวา่มติเสียงขา้งมากแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
-  กรณีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีงดออกเสียงจะไม่นบั
คะแนนส่วนน้ี ใหถื้อเป็นมติเอกฉนัทร้์อยละ 100 ได ้

-  กรณีมติพิเศษท่ีตอ้งนบัเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถา้มีการงด
ออกเสียง  ไม่ถือวา่เป็นมติเอกฉนัทไ์ด ้
 
ทั้งน้ี บริษทัจะท าการแกไ้ขขอ้ความตามท่ีผูถื้อหุ้นให้ค  าแนะน า และเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2556 ฉบบัแกไ้ข บนเวบ็ไซด์ของบริษทัต่อไป  จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 

 
มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2556   โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
 
วาระที ่2   พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้อง

กบัการลดทุนจดทะเบียน 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ีเหลือจากการจ่ายหุน้ปันผลจ านวน 2,319 หุ้น จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,749,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  านวน 331,748,331 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 663,496,662 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนทะเบียน เป็นดงัน้ี 

 
 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 410,238,271 99.9987 
2.  ไม่เห็นดว้ย            264  0.0001 
3.  งดออกเสียง           5,145 0.0012 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (167 ราย) 410,243,680 100.00 
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ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 331,748,331 บาท (สามร้อยสามสิบเอด็ลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนแปดพนัสามร้อยสามสิบเอด็บาท) 
         แบ่งออกเป็น    663,496,662 หุน้  (หกร้อยหกสิบสามลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนหกพนัหกร้อยหกสิบสองหุน้)               
         มูลค่าหุน้ละ               0.50   บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 
        หุน้สามญั         663,496,662  หุน้  (หกร้อยหกสิบสามลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนหกพนัหกร้อยหกสิบสองหุน้)                 
        หุน้บุริมสิทธิ                -       หุน้ 

  
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม

และใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  ท่ีปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 
มติทีป่ระชุม  อนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,749,490.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จ านวน 331,748,331 บาท  โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 2,319 หุ้น 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 167 ราย 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 

เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่วตัถุประสงค์ 
  
ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากบริษทัมีการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากท่ีด าเนินการอยู่ใน

ปัจจุบนั ซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจการให้ครอบคลุมกบัธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ท่ี
ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของ
บริษทั จ  านวน 31 ขอ้ จากเดิม 43 ขอ้  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ของหนงัสือเชิญประชุมผู ้
ถือหุ้นท่ีได้น าส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว  และเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มวตัถุประสงคโ์ดยการใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ี
แทน 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 410,253,280  100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (168 ราย) 410,253,280 100.00 
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          “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 74 ขอ้” 
 

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ เป็น         
ผูช้ี้แจงเหตุผลในการเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั   

 
นายกิตติฯ ไดช้ี้แจงวา่ในการท าธุรกิจของบริษทัจะตอ้งมีการติดต่อกบัหน่วยงานราชการต่างๆ  โดยเฉพาะการ

ขอใบอนุญาต ซ่ึงตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงค์ของบริษทัท่ีชัดเจน ว่าบริษทัประกอบธุรกิจดา้นใด โดยท่ีผ่านมา
บริษทัไดติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการเก่ียวกบัการด าเนินการของโครงการ CBG และ PPP ซ่ึงพบวา่มีมีขอ้ขดัขอ้งดา้น
กฎหมายเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของบริษทั  ดงันั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบปฏิบติัของหน่วยงานราชการ 
บริษทัจึงเห็นควรเพิ่มเติมวตัถุประสงคจ์  านวน 31 ขอ้ โดยวตัถุประสงคเ์พิ่มเติมดงักล่าวไดพ้ิจารณาจากวตัถุประสงค์
ของบริษทัในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมทั้งในดา้นผูค้า้ ผูผ้ลิต การขนส่ง การออกแบบ การก่อสร้าง  เพื่อให้ครอบคลุมและ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต และเพิ่มความสะดวกในการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทนัเวลา 

 
นายเชาวลิต เสริมทรัพย ์(ผูถื้อหุ้น) ไดเ้สนอว่าขอ้ความในวตัถุประสงคเ์พิ่มเติม ขอ้ (61) ค าวา่  “Natural Gas 

Vehicle”  ควรแกไ้ขเป็น “Natural Gas for Vehicle”  เพื่อให้ตรงตามความหมายภาษาไทย  ทั้งน้ีนายกิตติ ชีวะเกตุ 
ไดรั้บขอ้เสนอแนะดงักล่าวเพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลอีกคร้ัง 

 
นายธารา ชลปราณี (ผูถื้อหุน้)  เสนอแนะการใชข้อ้ความในวตัถุประสงคเ์พิ่มเติม ดงัน้ี 
ขอ้ (55) และ ขอ้ (56) ขอ้ความระบุวา่ “ ผูค้า้น ้ามนัเช้ือเพลิง” นั้นไดค้รอบคลุม “ผูค้า้ก๊าซ” ท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจ

อยูห่รือไม่  
ขอ้ (61) ค าว่า “Compress Natural Gas” ควรจะเป็น “Compressed Natural Gas”  รวมถึงการใช้ค  าเช่ือม

ประโยคดว้ย เคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) ซ่ึงภาษาไทยไม่มีการใชเ้คร่ืองหมายดงักล่าว  
ขอ้ (67) การก าหนดวา่บริษทัสามารถเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ประชาชนในราคาท่ีสูงหรือต ่ากวา่ราคาท่ีตรา

ไวไ้ด ้เป็นวธีิปฏิบติัโดยปกติหรือไม่ 
 
ประธานไดช้ี้แจงว่า วตัถุประสงคข์อ้ (67) เป็นขอ้ก าหนดส าหรับบริษทัจดทะเบียนซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดไว้

ในวตัถุประสงคข์องบริษทั  จากนั้นไดม้อบหมายใหน้ายชชัพล ประสพโชค รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย การตลาด 
และปฏิบติัการ เป็นผูช้ี้แจงประเด็นขอ้ (55) และ (61) 

 
นายชัชพลฯ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าก๊าซกับน ้ ามนันั้นใช้กฎหมายคนละฉบบั จึงต้องเขียนให้ชัดเจนทั้งคู่  โดย

กฎหมายไดก้ าหนดค านิยามของ ผูค้า้น ้ ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10  ซ่ึงบริษทัไม่เขา้ข่ายเป็นผูค้า้น ้ ามนั
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บรษิทั ยูนเิวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท์แอนดเ์คมิคลัส ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่1 อาคารทพีีแอนดท์ ี ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19  ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 
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เช้ือเพลิงตามกฎหมายดงักล่าว  ทั้งน้ี วตัถุประสงค์เพิ่มเติมท่ีน าเสนอในคร้ังน้ีเพื่อให้ครอบคลุมประเภทธุรกิจท่ีจะ
ด าเนินการในอนาคตเพิ่มเติมจากวตัถุประสงคเ์ดิมท่ีมีอยูเ่ดิม 

 
ประธานได้ช้ีแจงเพิ่มเติมเก่ียวกบั เคร่ืองหมายจุลภาค ( , )  ซ่ึงไม่มีในภาษาไทย บริษทัจะน าไปแกไ้ขให้

ถูกตอ้งก่อนการยืน่จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยต่์อไป   
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม

และให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  ท่ีปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของ
บริษทั และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มวตัถุประสงค ์

 
มติที่ประชุม  อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 168 ราย 
 
ก่อนการเร่ิมวาระอ่ืนๆ ประธานไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัไดรั้บคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 8 บริษทัจาก 70 กว่า
บริษทัในตลาด  mai  ให้เขา้ร่วมโครงการ Broad  of the Year 2555/2556 (กรรมการแห่งปี)  โดยเกณฑ์การตดัสินจะ
พิจารณาจากการด าเนินการ การบริหาร และการออกความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   หากผลการพิจารณาเป็นประการใด จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบต่อไป 
 
วาระที ่4  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะเสนอเร่ืองอ่ืนใด
นอกจากท่ีก าหนดไวห้นังสือเชิญประชุมนั้น จะตอ้งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือเท่ากบั 184.40 ลา้นหุน้  

 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 411,053,240 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (170 ราย)* 411,053,240 100.00 





ประวัตย่ิอของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
 
1. รศ.ดร.ไพบลูย์  เสรีวิวฒันา          

    ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการแตง่ตัง้ กรรมการ  

อาย ุ 59 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 12 ปี 2544 

ประสบการณ์ทํางาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคัิลส์ 
ก.พ. 2555 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ 
กจิการอ่ืน 
พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั      ประธานกรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จํากดั 

(มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั             ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 
2545 – ปัจจบุนั             กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ 

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
2544 – ปัจจบุนั             กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 
2527 – ปัจจบุนั          รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 4 แหง่ / ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่ - 

สดัสว่นการถือหุ้น UAC : 17,831,576 หุ้น (ร้อยละ 3.22 นบัรวมการถือหุ้นของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง) 
UAC-W1 : 2,825,490 หนว่ย 

การเข้าประชมุปี 2556 คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัที่ 3 

 



 
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส           
        ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการแต่งตัง้ กรรมการ 

อาย ุ 55 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 141 ปี 2554 

ประสบการณ์ทํางาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคัิลส์ 
2555 – ปัจจบุนั               กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
2553 – ปัจจบุนั               รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2553 – ปัจจบุนั               กรรมการบริหาร 
2553 – มี.ค. 2555           กรรมการบริหารความเส่ียง 
2545 – ปัจจบุนั               กรรมการ 
กจิการอ่ืน 
ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จํากดั 
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั 
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั 
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั 
2550 - 28 มิ.ย. 2553      กรรมการ บริษัท คนรักษ์นํา้ จํากดั 
2546 - 28 เม.ย. 2553     กรรมการ บริษัท ไทยไซเบอร์ อินโฟ จํากดั 
2546 - 28 ม.ค. 2553     กรรมการ บริษัท ยนิูเวอร์แซล เอ็นเนอร์ย่ี แอนด์ เทคโนโลย่ี จํากดั 

จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จํากดั (บริษัทร่วม – รับเหมาก่อสร้าง) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั (บริษัทย่อย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั (บริษัทย่อย – ลงทนุโครงการก๊าซชีวภาพ) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จํากดั (บริษัทย่อย - ผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา) 

สดัสว่นการถือหุ้น  UAC : 24,838,924  หุ้น (ร้อยละ 4.48) 
UAC-W1 : 4,123,902 หนว่ย 

การเข้าประชมุปี 2556 คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหาร : 10/10 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ : 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 



3. รศ.ดร.ปริทรรศน์  พนัธบุรรยงก์’    
        ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 

อาย ุ 59 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

- ปริญญาเอกกิตติมศกัด์ิ Nagaoka University of Technology  

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลยัโตเกียว 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอตุสาหการ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอตุสาหการ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 71 ปี 2551 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 105 ปี 2551 
-  หลกัสตูร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 36 ปี 2554 
-  หลกัสตูร Role of  the  Compensation Committee (RCC)  รุ่น 15 ปี 2555 
-  หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 17 ปี 2556 
-  หลกัสตูร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นท่ี 2 ปี 2556 

ประสบการณ์ทํางาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิัลส์ 
2553 – ปัจจบุนั          กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
2553 – มี.ค. 2555      กรรมการบริหารความเสี่ยง 
2555 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กจิการอื่น 
2556 – ปัจจบุนั          ผู้บริหารประจําสํานกัอธิการบดี งานศกึษาและพฒันาโครงการพิเศษ 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
2555 – ปัจจบุนั          กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จํากดั 
2550 – ปัจจบุนั          กรรมการอสิระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
2552 – 2555             กรรมการท่ีปรึกษา บจ. สเตท-ออฟ-ดิ-อาร์ท โซชิโร อะโกร ลาบอราทอรีส์  
2552 – 2555             กรรมการ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จํากดั 
2550 – 2553             ท่ีปรึกษาผู้ อํานวยการ สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
2553 – มี.ค. 2555    กรรมการและผู้ อํานวยการ สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบยีน 2 แห่ง / ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่มี - 

สดัสว่นการถือหุ้น   - ไม่มี - 
การเข้าประชมุปี 2556 คณะกรรมการบริษัท : 10/11 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 90.90) 

คณะกรรมการตรวจสอบ :  5/5 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน : 2/2 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง : 5/5 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 



คาํนิยาม “กรรมการอสิระ” ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคัิลส์ จาํกัด (มหาชน) 
บริษัทกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดของบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้
บริษัทมีนโยบายแตง่ตัง้กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน  
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะมาทํา
หน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดย
กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ประกอบกนั เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระ
คนหนึ่งคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีกําหนด
ข้างต้นเข้ามาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเข้มกว่าข้อกําหนดขัน้ต่ําของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้
1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระ 



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคณุสมบติัความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้งพร้อม
กบัการรายงานข้อมลูประวติักรรมการ ณ สิน้ปี สําหรับจดัทําแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปีของบริษัท  
 
 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 4 

 

 

ข้อบังคับบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 31. การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใด
ตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบริษัท 

 การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด หรือจํานวน
ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด
เข้าช่ือกนัทําหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบวุ่า
ให้เรียกประชมุเพ่ือการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  

ข้อ 33. ในการบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
อนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณา  คําบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสือพมิพ์ ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) 
คนหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้น
ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จํานวน 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่
และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่จําเป็นต้องครบ
องค์ประชมุ 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะจะต้องทํา
เป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดักําหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม และ
อยา่งน้อยให้มีรายการดงัต่อไปนี ้
ก. จํานวนหุ้นที่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัหิน้าที่ได้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด    
ผู้ ถือหุ้นจะไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมาย
จะกําหนดไว้ 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5 

 

 

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัท ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ ซึง่เป็นแบบท่ีกําหนดรายการ
ตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดและชดัเจนมายงัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้
วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่ง โดยผู้ ถือหุ้นอาจจะระบช่ืุอผู้ รับมอบฉนัทะได้มากกว่า 1 
ราย เพ่ือความคล่องตวั กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้ รับมอบฉันทะรายอ่ืนก็สามารถเข้าประชุม
แทนได้ แตผู่้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิเข้าประชมุและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน 
เพ่ือแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ้ในการออกเสียงลงคะแนนใน  แต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัท จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมประมาณ 1 ชัว่โมง โดยจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชมุ ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900  ตามแผนที่สถานที่จดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมกนันี ้
 

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี) ก่อนเข้าประชมุ 

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย 
1.  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุท่ีได้จดัสง่มาพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุ 

 เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ ซึง่ปรากฏภาพถ่าย ช่ือและนามสกลุของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวั
ประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดนิทาง กรณีมีการเปลีย่นช่ือหรือช่ือสกลุให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

2.  กรณีมอบฉนัทะ 

 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุท่ีได้จดัสง่มาพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความครบถ้วน
ถกูต้องและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เชน่เดียวกบัข้อ 1   

ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย 
1.  กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคล เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ ซึง่ได้จดัสง่มาพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุ  

 สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคล เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ตามข้อ 1  

 หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้แทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุ มีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.  กรณีมอบฉนัทะ 

 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชุม ซึง่ได้กรอกข้อความครบถ้วนถกูต้องและลงลายมือ
ช่ือของผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาข้อ 1 



 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 
Registration Form 

 

ข้าพเจ้า………………………….…………………………………สัญชาต.ิ..................................................................................... 
I/We                   Nationality 
อยู่บ้านเลขที่............................................................................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.................................................................. 
Address             Shareholder’s Registration No. 
 
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิัลส์ จาํกัด (มหาชน) 

Being a shareholder of Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited 

 โดยถอืหุ้นจาํนวนทัง้สิน้รวม..........................................................หุ้น 

 Holding the total amount of ………………………………………….shares 

 หุ้นสามัญ.......................................................................................หุ้น 

 Ordinary share………………………….……………………..….…..shares 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบยีน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะมาประชมุโปรดนําเอกสารชดุนีม้าด้วย 
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 

The 2014 Annual General Meeting of Shareholders 

บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิัลส์ จาํกัด (มหาชน) 

Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited 

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. 

Friday, 4th April 2014 at 14.00 hours 

ณ ห้องประชุม ชัน้ 25 อาคารทพีแีอนด์ท ี

At Meeting Room, Floor 25th, TP&T Tower 

เลขที่ 1 ซ.วภิาวดรัีงสิต 19 ถ.วิภาวดรัีงสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

No. 1 Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

ข้าพเจ้า............................................................................................เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น  

I                                                                                                       shareholder or proxy holder of 

บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิัลส์ จาํกัด (มหาชน) หมายเลขบตัรประชาชน............................................ 

Universal Adsorbents & Chemical Public Company Limited 

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดงักล่าวข้างต้น 

attended the above meeting. 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เข้าประชุม 

Sign                                               Meeting Attendant 
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                                                                                            หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20) 

Proxy (Form A) 
 

เขียนที่/Made at………….…………………………………… 
                                                 วนัที่/Date……………เดือน/Month………………..……พ.ศ/Year.………..…  

(1) ข้าพเจ้า/I/We…………………………........…………………………….….….…สญัชาติ/Nationality…………….........................................…
อยูบ้่านเลขท่ี/Reside at…..................……ถนน/Street…………………….…..………ตําบล/แขวง/Sub-District.…………...................………….
อําเภอ/เขต/District ………….…….......…..…จงัหวดั/Province.......................................…..…รหสัไปรษณีย์/Postal Code.…............................  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม/ Being (a) shareholder(s) of 
Universal Adsorbents & Chemicals Plc., holding a total number of ……....................................................….…หุ้น/ shares และออกเสียง
ลงคะแนนได้เทา่กบั/ and having the right to vote equal to……..…………………………..…..............เสียง ดงันี/้ votes as follow:  
      หุ้นสามญั/ Ordinary share ………………………………………….…………หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/have the right to vote  
equal to ………………….…………………………….…………..เสียง/votes  
    หุ้นบริุมสทิธ์ิ/Preferred share ……………………………………….…………หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/have the right to vote 
equal to ………………….…………………………….…………..เสียง/votes 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้/hereby appoint   
 � 1 ชื่อ/Name……………………....…………….………………………..………….….............อาย/ุAge……………..……..................….… ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street…….………….……………..…ตําบล/แขวง/Sub-District.……….……….........………..…
อําเภอ/เขต/District …………….................…จงัหวดั/Province.....................………...…รหสัไปรษณีย์/Postal Code………………...........หรือ/or  
 � 2 ชื่อ/Name……………………....…………….………………….….....................................อาย/ุAge……………..……..................….… ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street……………….………………...ตําบล/แขวง/Sub-District………………….....………….…
อําเภอ/เขต/District ……………..…............…จงัหวดั/Province...................…….…...…รหสัไปรษณีย์/Postal Code………..…….............หรือ/or  
 � 3 ชื่อ/Name……………………....…………….………………….….....................................อาย/ุAge……………..……..................….… ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street……………………...…………ตําบล/แขวง/Sub-District……………….........…………..…
อําเภอ/เขต/District ……………...................…จงัหวดั/Province.......................……...…รหสัไปรษณีย์/Postal Code…..….......................หรือ/or  
 � 4    นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์             กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age  50    ปี       
             Mr.  Akekachai Nittayakasetwat     Independent Director                                            

อยูบ้่านเลขท่ี 74/14 หมู่บ้านเพอร์เฟค เพลส (The Lake Zone 26/26) ซ.รามคําแหง 164 เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 10510   หรือ/ or 
การมีสว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : ไมม่ี / Conflict of Interest : No 

 � 5    นายปริทรรศน์  พนัธบุรรยงก์             กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age  59   ปี        
             Mr. Paritud Bhandhubanyong      Independent Director                                            

อยูบ้่านเลขท่ี 1/182 ซ.วิภาวดีรังสิต25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210  หรือ/ or  
การมีสว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : วาระท่ี 5 / Conflict of Interest : Agenda 5 

 � 6    นางสาวจีระพนัธ์  จินดา                    กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age  50   ปี       
             Miss Jeerapan Jinda      Independent Director                                             

อยูบ้่านเลขท่ี 1027 ซ.รังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธญับรีุ ปทมุธานี  12130 
การมีสว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : ไมม่ี / Conflict of Interest : No 
 
 
 
 



 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 
ในวนัศกุร์ท่ี 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย/ only one of them to be my/our Proxy to represent  

myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 4th April 
2014 at 14.00 hrs. at Meeting Room 25th Floor, TP&T Tower, No. 1 Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak 
Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900, or any adjournment thereof.  
 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.  
 
     

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………..…………….ผู้มอบฉนัทะ/Appointer 
                                    (…...…..………………………….……………………..……..…) 

 
ลงชื่อ/Signed...………………………………….……………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                    (.……….…….……..………………..……………….…………..) 
 
 
หมายเหตุ/ Remarks  
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้/ A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the 
votes on his/her behalf.  All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
  Proxy (Form B) 

 

                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/Duty Stamp Baht 20) 

เขียนที่/Made at…………….……………………………… 
วนัที่/Date…………เดือน/Month………………..……พ.ศ/Year.………..……..…… 

 
(1) ข้าพเจ้า/I/We…………………………..………………….....……………………...…สญัชาติ/Nationality………….........................................
อยูบ้่านเลขท่ี/Reside at….......................ถนน/Street………………………………….…ตําบล/แขวง/Sub-District…………………………………
อําเภอ/เขต District ……………...........……….…….…จงัหวดั/Province…….………......................รหสัไปรษณีย์/Postal  Code………………… 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม/Being(a) shareholder(s) of 
Universal Adsorbents&Chemicals Plc.,holding a total number of………………………………………………..…หุ้น/Shares และออกเสียง
ลงคะแนนได้เทา่กบั/have the right to vote equal to……………………………………….…..….เสียง/votesดงันี ้
      หุ้นสามญั/Ordinary share………………………………….……….………หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/have the right to vote   
equal to………………………..………….……………..เสียง/votes 
      หุ้นบริุมสิทธิ/Preferred share…………….…………………………………หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/ have the right to vote   
equal to………………………………เสียง/votes 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ /hereby appoint 
      1 ช่ือ/Name………………….……………….………………………………………..….............อายุ/Age……………....................….… ปี                
อยูบ้่านเลขท่ี/Reside at ………...………. ถนน/Street ………….....................………ตําบล/แขวง/Sub-District …………………..………...........
อําเภอ/เขต/ District ………...................….…… จงัหวดั/Province.........……...........…..…… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code ………….……หรือ/or 
      2 ช่ือ/Name………………….……………….………………………………………..….............อายุ/Age……………....................….… ปี                
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at …......................ถนน/Street …...................…....…………ตําบล/แขวง/ Sub-District…… ……….........………….
อําเภอ/เขต/ District ………...................….…… จงัหวดั/Province.........……...........…..…… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code ………….……หรือ/or 
      3 ช่ือ/Name………………….……………….………………………………………..….............อายุ/Age……………....................….… ปี   
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at …..........….........ถนน/Street ….......................…....…….…..ตําบล/แขวง/ Sub-District …………….........………….…
อําเภอ/เขต/ District ………...................………. จงัหวดั/Province.........……...........…..…… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code …………...…. หรือ/or 
       4    นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์             กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age 50    ปี       
             Mr.  Akekachai Nittayakasetwat     Independent Director                                            

อยูบ้่านเลขท่ี 74/14 หมู่บ้านเพอร์เฟค เพลส (The Lake Zone 26/26) ซ.รามคําแหง 164 เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 10510   หรือ/ or 
การมีสว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : ไมมี่ / Conflict of Interest : No 

 � 5    นายปริทรรศน์  พนัธบุรรยงก์             กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age 59   ปี        
             Mr. Paritud Bhandhubanyong      Independent Director                                            

อยูบ้่านเลขท่ี 1/182 ซ.วิภาวดีรังสิต25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210  หรือ/ or  
การมีสว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : วาระท่ี 5 / Conflict of Interest : Agenda 5 

� 6    นางสาวจีระพนัธ์  จินดา                    กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age 50   ปี       
             Miss Jeerapan Jinda      Independent Director                                             

อยูบ้่านเลขท่ี 1027 ซ.รังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธญับรีุ ปทมุธานี  12130 
การมีสว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : ไมมี่ / Conflict of Interest : No 

 



 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 
ในวนัศกุร์ท่ี 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดรัีงสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขต 
จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อ่ืนด้วย/only one of them to be my/our Proxy to represent 
myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 4th April,  
2014 at 14.00 hrs. at Meeting Room 25th Floor, TP&T Tower, No.1 Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-
District, Chatuchak District Bangkok 10900, or any adjournment thereof 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้/In the meeting, I/We authorize the Proxy 
to vote on behalf of myself/ourselves as follows: 
□ วาระที่ 1     รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 
    Agenda 1    To consider and approve the Minutes of No. 1/2013 Extraordinary General Meeting of Shareholders  

 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
          The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 
 □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
          □เห็นด้วย/Approve    □ไม่เห็นด้วย/Disapprove   □งดออกเสียง/Abstain 

 

□ วาระที่ 2    รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทประจําปี 2556 
    Agenda 2   To acknowledge the Company’s operational result for the fiscal year 2013 

□ วาระที่ 3  พิจารณาอนมุติังบการเงินสําหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
    Agenda 3 To consider and approve the financial statements for year ended December 31, 2013 

 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
          The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate. 
 □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
           □เห็นด้วย/Approve □ไมเ่ห็นด้วย/Disapprove □งดออกเสียง/Abstain 

□ วาระที่ 4   พิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปันผลประจําปี 2556 
   Agenda 4   To consider and approve the appropriation of profit for the year 2013 and annual dividend payment 

□(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
          To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 

               □เห็นด้วย/Approve                          □ไมเ่ห็นด้วย/Disapprove                    □งดออกเสียง/Abstain 

□ วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ 
   Agenda 5  To consider and approve the election of directors to replace who those retiring by rotation 

□(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
          □เห็นด้วย/ Approve                                □ไมเ่ห็นด้วย/Disapprove                          □งดออกเสียง/ Abstain         



 

□ วาระที่ 6    พิจารณาอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2557 
    Agenda 6    To consider and approve the remuneration of directors for the year 2014 

□(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

          To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
                □เห็นด้วย/ Approve                                  □ไม่เห็นด้วย/Disapprove                          □งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 7   พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2557 

     Agenda 7 To consider and appoint the Company's auditor and fixing the remuneration of  auditing fee for the year 2014 

 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
           To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
 □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
                □เห็นด้วยเหน็ด้วย/ Approve                     □ไมเ่ห็นด้วย/Disapprove                            □งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 8  พิจารณาอนมุติัการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และการเปลีย่นดวงตราของบริษัท   
    Agenda 8 To consider and approve to change the Company’s name, to amend the Memorandum of Association, the Articles of         
                  Association and the company seal 

□(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
         To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
   □เห็นด้วยเห็นด้วย/ Approve                 □ไม่เห็นด้วย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
     Agenda 9 Other matters (if any) 

 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
           To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
 □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
            □เห็นด้วยเหน็ด้วย/ Approve                         □ไมเ่ห็นด้วย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและ
ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น/ Vote of the Proxy for any agenda which is not in accordance with this, Proxy shall 
be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder. 
 
(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร/In the case that I/We have not indicated my/our intention of  vote in any 
agenda or have indicated it but not clear or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter 
indicates above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy shall have the right to consider and vote for me/us in 
every respect as he/she deems appropriate. 



 
 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ/Any act(s) taken by the Proxy at the meeting, accept in case the Proxy dose not cast vote per my/our 
indication in the proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 
 
 

                                                            ลงชื่อ/Signed…………………………………………………..…………….ผู้มอบฉนัทะ/Appointer 
                             (…...…..………………………….……………………..…) 
 
                ลงช่ือ/Signed …………………………………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (.……….…….……..………………..……………….……)    
      
                ลงช่ือ/Signed …………………………………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (.……….…….……..………………..……………….……) 
      
หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้/ A shareholder appointing Proxy Holder must authorize only one Proxy
Holder to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to
separately vote. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ/In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can
specify the additional agenda  in the attached sheet to the Proxy form B. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attached Sheet to the Proxy Form B 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the 
shareholder of Universal Adsorbents & Chemicals Plc. 
 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในวนัศกุร์ท่ี 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขท่ี 1 ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย / In the 2014  Annual 
General Meeting of Shareholders on Friday 4th April, 2014 at 14.00 hrs. at  Meeting Room 25th Floor, TP&T Tower, No. 1 Soi 
Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900, or any adjournment thereof. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

       วาระที่/Agenda………..…เร่ือง/Subject………………………………………………………………………………………. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
               □ เห็นด้วย/ Approve                                  □ ไมเ่ห็นด้วย/Disapprove                                □ งดออกเสียง/ Abstain 
 
       วาระที่/Agenda………..…เร่ือง/Subject………………………………………………………………………………………. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 

               □ เห็นด้วย/ Approve                                  □ ไมเ่ห็นด้วย/Disapprove                                □ งดออกเสียง/ Abstain 
 

       วาระที่/Agenda………..…เร่ือง/Subject………………………………………………………………………………………. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
               □ เห็นด้วย/ Approve                                  □ ไมเ่ห็นด้วย/Disapprove                                □ งดออกเสียง/ Abstain 

 
       วาระที่/Agenda………..…เร่ือง/Subject………………………………………………………………………………………. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 

               □ เห็นด้วย/ Approve                                  □ ไมเ่ห็นด้วย/Disapprove                                □ งดออกเสียง/ Abstain 
 



  สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 8 

 

สถานทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  
ห้องประชุม ช้ัน 25 อาคารทีพแีอนด์ที เลขที ่1 ซอยวภิาวดรัีงสิต 19 ถนนวภิาวดรัีงสิต แขวงจตุจกัร 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

รถประจาํทางท่ีผ่าน: สาย 29, 52, 134 และ 510 
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