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วันที่ 4 มีนาคม 2557
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2557

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2556 (สาหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2556 ในรูปแบบของแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD-ROM) จานวน 1 แผ่น (สาหรับวาระที่ 2)
3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ
(สาหรับวาระที่ 5)
4. ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องการประชุมผู้ถือหุ้น
5. วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
6. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนาให้ ใช้ แบบ ข.)
8. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ
ห้ องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั ง้ ที่ 1/2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทได้ จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ซึง่ ได้ มีการจัดทา
รายงานการประชุมและได้ ส่งให้ กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่ กาหนด และได้ เผยแพร่ รายงานการ
ประชุมทางเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) แล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2556
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

รั บทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 เว็บไซด์ www.uac.co.th

บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2556 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจาปี ตามที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2557 นอกจากนี ้ยังได้ เผยแพร่รายงานประจาปี ทางเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) ด้ วย
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2556
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ - เป็ นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง –
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสาหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงิน
สาหรั บปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ดังรายละเอียดในรายงานประจาปี 2556 (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) ซึง่ สรุ ปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
รายการ
2556
2555
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
1,634.58
1,021.22
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
667.80
379.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
996.78
641.67
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
990.15
820.72
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
130.86
115.70
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว (หุ้น)
554,191,159
436,449,478*
กาไรต่อหุ้น (บาท)
0.24
0.24
หมายเหตุ: *วันที่ 22 ตุลาคม 2555 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 1.00 บาท
เป็ น 0.50 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ซึง่ ได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทและการตรวจสอบและ
รับรองจากนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 แห่งบริ ษัท สอบบัญชี ดี
ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2556
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มั ติการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิเ พื่ อเป็ นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ า ยเงินปั นผล
ประจาปี 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั น ผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ และสำรองทุก

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 เว็บไซด์ www.uac.co.th

ประเภทตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยในปี 2556 บริ ษัทมียอดกำไรสุทธิเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 62,407,949.40 บำท และหักทุนสำรองตำมกฎหมำย 3,120,397.47 บำท ที่ประชุมคณะกรรมกำรจึงมี
มติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี สำหรับผลกำรดำเนินงำน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ในอัตรำหุ้นละ 0.16 บำท เป็ นเงินจำนวน 88,672,774.24
บำท (คำนวณจำกข้ อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2557 ซึง่ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงหำกมีผ้ ถู ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้ งควำมประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในไตรมำส 1 ปี 2557) โดยเงินปั นผลดังกล่ำวจะจ่ำยออก
จำกบัญชีกำไรสะสม และเป็ นเงินกำไรที่เสียภำษี ในอัตรำร้ อยละ 30, 23 และ 20 ตำมลำดับ จำนวน 0.025,
0.056 และ 0.079 บำท ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษี เงินปั นผลตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎำกรมำตรำ 47 ทวิ ดังต่อไปนี ้
- เงินปั นผลจำนวน 0.025 บำทต่อหุ้น จ่ำยจำกกำไรสุทธิของกิจกำรที่เสียภำษี เงินได้ นิติบุคคลอัตรำร้ อยละ 30
ผู้ได้ รับเงินปั นผลสำมำรถหักเครดิตภำษี ได้ ในอัตรำ 30/70 ของเงินปั นผล
- เงินปั นผลจำนวน 0.056 บำทต่อหุ้น จ่ำยจำกกำไรสุทธิของกิจกำรที่เสียภำษี เงินได้ นิติบุคคลอัตรำร้ อยละ 23
ผู้ได้ รับเงินปั นผลสำมำรถหักเครดิตภำษี ได้ ในอัตรำ 23/77 ของเงินปั นผล
- เงินปั นผลจำนวน 0.079 บำทต่อหุ้น จ่ำยจำกกำไรสุทธิของกิจกำรที่เสียภำษี เงินได้ นิติบุคคลอัตรำร้ อยละ 20
ผู้ได้ รับเงินปั นผลสำมำรถหักเครดิตภำษี ได้ ในอัตรำ 20/80 ของเงินปั นผล
โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลในปี ที่ผ่ำนมำ ดังนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
รำยได้ รวม
924,836,867.32
820,878,479.24
กำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไรสุทธิหลังหักภำษี และสำรองตำมกฎหมำย

62,407,949.40
59,287,551.93

87,965,373.73
83,539,036.62

กำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว

143,296,288.48
554,204,839*

135,206,107.06
460,739,478

เงินปั นผลต่อหุ้น
เงินปั นผลจ่ำยทังสิ
้ ้น

0.16
88,672,774.24*

0.11112
51,197,370.55

สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักภำษี
149.56
60.88
และสำรองตำมกฎหมำย (ร้ อยละ)
หมำยเหตุ : ข้ อมูล ณ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2557 ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงหำกมีผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W1 แจ้ งควำมประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในไตรมำส 1 ปี 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิตงส
ั ้ ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มอีก
3,120,397.47 บำท ซึง่ จะทำให้ บริ ษัทมีเงินสำรองสะสมเป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 20,487,128.53 บำทหรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 6.18 ของทุนจดทะเบียน ณ ก่อนกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี 2556 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตรำหุ้นละ
0.16 บำท เป็ นเงินจำนวน 88,672,774.24บำท (คำนวณจำกข้ อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2557 ซึ่ง
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงหำกมีผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้ งควำมประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในไตรมำส 1 ปี

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 เว็บไซด์ www.uac.co.th

2557) โดยเงินปั นผลดังกล่ำวจะจ่ำยออกจำกบัญชีกำไรสะสม และเป็ นเงินกำไรที่เสียภำษี ในอัตรำร้ อยละ 30,
23 และ 20 ตำมลำดับ จำนวน 0.025, 0.056 และ 0.079 บำท ตำมลำดับ โดยกำหนดวันบันทึกรำยชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 21 เมษำยน 2557 และให้ รวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำม มำตรำ 225 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษำยน 2557 และกำหนดจ่ำยเงินปั น
ผลในวันที่ 2 พฤษภำคม 2557
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี ทุกครั ง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปี
นี ้กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส
กรรมการ
3. รศ.ดร.ปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระ
โดยที่ บ ริ ษัท ได้ ป ระกำศในเว็บ ไซด์ ข องบริ ษัท เพื่ อเชิ ญ ให้ ผ้ ูถื อหุ้น เสนอรำยชื่ อบุ คคลที่ เห็ น ว่ ำมีคุณ สมบัติ
เหมำะสม เพื่อรับกำรคัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริ ษัท รวมทังกำรเสนอระเบี
้
ยบวำระต่ำงๆ แต่ไม่มีกำรเสนอรำยชื่อ
กรรมกำรหรื อระเบียบวำระเข้ ำมำยังบริ ษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทนได้ ดำเนินกำรตำม
กระบวนกำรสรรหำ โดยได้ พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่กำรดำเนินงำนของบริ ษัท ทัง้
ด้ ำนคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญแล้ ว และเสนอให้ เลือกตังกรรมกำรทั
้
ง้ 3
ท่ำนที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระให้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึง่
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียในกรณี นี ้ ได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส และ
รศ.ดร.ปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้ วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น (ประวัติของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 3)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ สาหรั บปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็ นไปตามมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิ จารณาเปรี ยบเทียบจากข้ อมูลอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 เว็บไซด์ www.uac.co.th

เดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของ บริ ษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ของบริ ษัท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2557 มีดงั นี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
2557
2556
หน่ วย
ประธานกรรมการ
25,000
25,000
ต่อคน/เดือน
กรรมการ
10,000
10,000
ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000
15,000
ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
ต่อคน/เดือน
กรรมการบริ หาร
5,000
5,000
ต่อคน/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการรวมทังสิ
้ ้น
ไม่เกิน 1.8 ล้ านบาท
ไม่เกิน 1.5 ล้ านบาท
ต่อปี
โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร
ไม่เกินร้ อยละ 1.5 ของ
ไม่เกิน 1.5 ล้ านบาท
ต่อปี
กาไรสุทธิของ
งบการเงินรวม
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการประจาปี 2557 เป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,800,000 บาท และกาหนดโบนัสจ่ายกรรมการที่ไม่ใช่
ผู้บริ หารไม่เกินร้ อยละ 1.5 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม ทังนี
้ ้ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เป็ นต้ นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ
เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและของบริ ษัทย่อย สาหรับรอบปี บัญชี 2557 ซึง่ บริ ษัท
ดัง กล่าวไม่มีความสัมพัน ธ์ และไม่มีส่วนได้ เสี ย กับบริ ษัท บริ ษัทย่ อย ผู้บ ริ ห าร ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว โดยในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญ ชีที่เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริ ษัท เนื่องจากนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 ได้ ลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทครบ 5 ปี แล้ ว (ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 – 2556) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี ้
1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
3. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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แห่ง บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและของบริ ษัทย่อย สาหรับ
รอบปี บัญชี 2557 ซึง่ มีข้อมูลเปรี ยบเทียบจานวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ที่ผ่านมา ดังนี ้
รายละเอียดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
2557
2556
ค่ำสอบบัญชีบริ ษัท

920,000

920,000

ค่ำสอบบัญชีบริ ษัทย่อย

250,000

185,000

ค่ำบริ กำรอื่นๆ

160,000

160,000

รวมค่ าตอบแทนทัง้ สิน้

1,330,000

1,265,000

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติ กำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็ นจานวนไม่เกิน 1,330,000 บาท
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อบังคับ และการเปลี่ยน
ดวงตราของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ สอดคล้ องกับธุรกิจที่ดาเนินอยู่ในปั จจุบันและที่จะดาเนินการต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรเปลี่ยนชื่อ
บริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับชื่ อย่อของบริ ษัทในตลาดหลักทรั พย์ อันเป็ นชื่ อที่ร้ ู จักกันอย่างแพร่ หลาย ดังนัน้
บริ ษัทจึงขอเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิ จารณาเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัทจากเดิม “บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์
แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม
“Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited.” เป็ น “UAC Global Public Company
Limited.”
และขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 1. ดังนี ้
เดิม
ข้ อ 1. ชื่อบริ ษัท “บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “Universal Adsorbents & Chemicals PUBLIC COMPANY LIMITED”
แก้ ไขเป็ น
ข้ อ 1. ชื่อบริ ษัท “บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “UAC GLOBAL
PUBLIC COMPANY LIMITED”
และขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริ ษัทและแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 1.
ข้ อ 2. และข้ อ 55. ดังต่อไปนี ้
เดิม
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้ให้ เรี ยกว่า ข้ อบังคับของ บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์จากัด (มหาชน)
ข้ อ 2. คาว่า “บริ ษัท” ที่ใช้ ในข้ อบังคับนี ้ให้ หมายถึง บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด
(มหาชน)
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ข้ อ 55.ดวงตราของบริ ษัทให้ มีลกั ษณะดังนี ้

แก้ ไข
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้ให้ เรี ยกว่า ข้ อบังคับของ บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ข้ อ 2. คาว่า “บริ ษัท” ที่ใช้ ในข้ อบังคับนี ้ให้ หมายถึง บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ข้ อ 55.ดวงตราของบริ ษัทให้ มีลกั ษณะดังนี ้

รวมถึงอนุมัติการดาเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงชื่ อบริ ษัท
ดังกล่าวด้ วย
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัท จาก
เดิม “บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล
จากัด (มหาชน)” และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อบังคับ การเปลี่ยนดวงตราของบริ ษัท รวมถึงการ
ดาเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัทดังกล่าว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการกาหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ในวันที่ 10
มีนาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2557
อนึง่ บริ ษัท ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม พร้ อมเอกสารการประชุมไว้ บนเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) ด้ วย
แล้ ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัท ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครั ง้ นี ้ สามารถจัดส่ง
คาถามล่วงหน้ าได้ ที่ sajjaporn@uac.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0-2936-1700
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียน
ตังแต่
้ เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมสามารถจะเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นซึง่ บรรลุ
นิติภาวะหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้ าประชุมและ
ออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพื่อให้ การลงทะเบี ยนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น จึงขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้ อความพร้ อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 (แบบฟอร์ มการ
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ) และ 7 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้ าก่อนวัน ประชุม หรื อนามาแสดงแก่
เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

นายไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
ประธานกรรมการ
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