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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 2557 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) 

149.56 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 าไรสทุธิของ 
งบการเงินรวม   

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 ถือหุ้ น
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) 
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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 หรือมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึง่บรรลุ
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 

 

 

 

 

 

 


