




             
         ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้
ผู้อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ 
การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบ
ฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ 
สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้

 - จ านวนหุ้นที่ ผู้มอบฉันทะนัน้ถืออยู่ 

 - ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 

- ครัง้ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ไ ด้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือ
หุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 37.ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 38.การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการ
ใดๆ ในที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้นจะต้องไ ด้ รับความ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้หรือกรณีอื่น
ตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ 



การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 

วิธีปฏบิตัใินการประชุม มีดังนี ้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 

2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ นที่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมาย
จะก าหนดไว้ 

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาลงมติในแต่ละวาระและจะ
สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือ
ขึน้และส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็น
มติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทัง้กรณี
บัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงที่ เห็นด้วยทัง้หมดตามที่เสนอ ทัง้นี ้ในบัตร
ลงคะแนนจะต้องมีลายเซน็ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก ากับด้วย   

 

 

 



การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม (ต่อ) 

4. กรณีที่ ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนัน้ได้ออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียง
ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนัน้เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมตทิี่ประชุม 

5. กรณีที่ ผู้ถือหุ้ นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ระบุความ
ประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร การออกเสียง
ลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 

6. ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่ก าหนด   ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านัน้ 

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจ าเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะ
แล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝาก
บัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 



การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม (ต่อ) 

 

8. ส าหรับมตขิองที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครัง้นี ้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่  2 เป็นเร่ืองรายงานให้ที่
ประชุมทราบไม่ต้องลงมต ิ วาระที่ 6 ต้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8 ต้องผ่านมตอินุมัตด้ิวย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ส่วนวาระที่ 9 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเร่ืองใดให้ที่ประชุม
พจิารณา 

9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพจิารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

ผู้ถือหุ้นนัน้จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด หรือเท่ากับ 184.73 ล้านหุ้น 

 

 



  วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท  
  ครัง้ที่ 1/2556 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทได้จดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2556  ซึง่ได้
มีการจดัท ารายงานการประชมุและได้สง่ให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และได้
เผยแพร่รายงานการประชมุทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเหน็ว่า รายงานการประชมุได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องและ
สมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2556  

การลงมต ิ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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


วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556 

Financial Statement 2012 2013 (%) Change 

Total Revenue*(MB.) 820.72 990.15         20.64 

Gross Margin (MB.) 194.15 173.44         10.67 

EBITDA (MB.) 148.58 158.28           6.52 

Depreciation (MB.) 3.66 9.43       157.65 

EBIT (MB.) 114.62 71.10         37.96 

Profit from JV (MB.) 30.31 77.75       156.53 

Net Income (MB.) 115.70 130.86         13.10 

* Total Revenue  =  Revenue from Sales and Services  +  Other Income 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556 (ต่อ) 

Financial Ratios 2012 2013 

Gross Profit Margin (%) 23.92 % 17.74% 

Net Profit Margin (%) 14.10 % 13.22% 

ROA (%) 15.01 % 9.85% 

ROE (%) 21.88 % 16.39% 

D/E 0.59 0.69 



Financial Statement 2010 2011 2012 2013 

Total Revenue*(MB.) 773.65 964.54 820.73 990.15 

Gross Margin (MB.) 118.04 160.27 194.15 173.44 

Gross Margin (%) 15.39 16.74 23.92 17.74 

EBITDA (MB.) 129.47 110.92 148.58 158.28 

Depreciation (MB.)  2.83  2.80 3.66 9.43 

EBIT (MB.) 50.92 85.92                                                                                                                        114.62 71.10 

Profit from JV (MB.) 75.72 22.20 30.31 77.75 

Net Income (MB.) 108.13 80.22 115.70 130.86 

Net Income (%) 13.98 8.32 14.10 13.22 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556 (ต่อ) 



เหตุการณ์ส าคัญในปี 2556 

• Capital Increase (PO & UAC-W1) 

• CBG (In Operation) 

• PPP (Start up & Commissioning) 

• Joint Venture Agreement, SEBIGAS UAC 

• Corporate Social Responsibilities 

• Awards of Pride in 2013 



            Capital Increase : PO & Warrant (UAC-W1) 

October 19, 2012 : 

EGM approved :  

- Par change from Bt1.00 
to Bt.0.50 

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

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

October 29, 2012 : 

UAC changed par on 
SET. 
 

November 8 : 

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

November 26-30, 2012: 

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

- Total  amount received 
is Bt.119.10 million. 

December 11 : 

Trading date 
for RO. 

January 10-11, 2013: 

- Subscription period for 
PO at Bt. 7.90/share  

- Total amount received is  
Bt. 191.97 million. 

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

Feb.1,2013 

January 18, 2013: 

Trading Date for PO 
 

หมายเหต ุ: วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 บริษัทจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.11112 บาท โดยจา่ยเงินหุ้นปันผลในอตัรา 5:1 และจา่ยเงินสดในอตัรา
หุ้นละ 0.01112 บาท:หุ้น สง่ผลให้มีการปรับสิทธิ UAC-W1 ราคาใช้สิทธิ
ใหมคื่อ 6.25 บาท:หุ้น โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 



Current Project (CBG1) : In Operation 



       CBG : Filling in PTT Truck  



  Current Project (PPP) : Start up & Commissioning   



  Current Project (PPP) : Start up & Commissioning   



  Current Project (PPP) : Start up & Commissioning   



  Current Project (PPP) : In Operation in Q1/2014 



Joint Venture Agreement 

Signed JV Agreement: August 29, 2013 

Incorporation Company: October 4, 2013 



Corporate Social Responsibility 

โครงการหนังสือเพื่อน้อง  เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2556 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเดก็  เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2556 
โครงการลดอุบัตเิหตุ 
และบรรเทาการจราจรในชุมชน 



Awards of Pride in 2013 
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น  (Outstanding Investor Relations Awards)  

รางวัล MAI Special Encouragement  งาน Board of the Year Awards 2013  



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เก่ียวกับ 
ผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 (ต่อ) 

 
การลงมต ิ  เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงาน
คณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2557 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 
2556  รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี ตามที่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557   นอกจากนีย้งัได้เผยแพร่รายงานประจ าปีทาง  
เวบ็ไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย 

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


ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท า
งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัทได้
เหน็ชอบแล้ว จงึเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

รายการ 2556 2555 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,634.58 1,021.22 

หนีส้นิรวม (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 านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว (หุ้น) 554,191,159 436,449,478* 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.24 

หมายเหต:ุ  *วนัท่ี 22 ตลุาคม 2555 มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากหุ้นละ 1.00 บาท  เป็น 0.50 บาท 



ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับ
ปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
หมายเลขทะเบียน 2982 แหง่บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทส าหรับปี 2556 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ได้และส ารองทกุประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการ   

ตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,120,397.47 บาท ซึง่จะท าให้บริษัทมีเงินส ารองสะสมเป็น
จ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 20,487,128.53  บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.18 ของทนุจดทะเบียน  

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2556 ในอตัราหุ้นละ 0.16  โดยเงินปันผลดงักลา่วจะจ่ายออกจากบญัชีก าไรสะสม และเป็น
เงินก าไรที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30, 23 และ 20 ตามล าดบั จ านวน 0.025, 0.056 และ 
0.079 บาท ตามล าดบั   



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556 (ต่อ) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ก าหนดการจ่ายเงินปันผล มีดงันี ้

วันที่บันทกึรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงนิปันผล (Record Date) 21 เมษายน 2557 

วันที่รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียน (Closing Date) 

22 เมษายน 2557 

วันที่จ่ายเงนิปันผล (Dividend Payment Date) 2 พฤษภาคม 2557 



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556 (ต่อ) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555 

รายได้รวม 924,836,867.32 820,878,479.24 
ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 62,407,949.40 87,965,373.73 
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 59,287,551.93 83,539,036.62 
ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร 143,296,288.48 135,206,107.06 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 554,204,839* 460,739,478 
เงินปันผลตอ่หุ้น  0.16 0.11112 
เงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ 88,672,774.24* 51,197,370.55 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิ หลังหักภาษี
และส ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

149.56 61.29** 

หมายเหต ุ: *  ข้อมลู ณ วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงหากมีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 
 แจ้งความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในไตรมาส 1 ปี 2557  

                : ** เน่ืองจากมีการปรับปรุงงบการเงินใหม่ในปี 2555 ท าให้สดัส่วนการจ่ายปันผลเปล่ียนจากร้อยละ 60.88 เป็น ร้อยละ 61.29 

ข้อมูลเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผล ระหว่างปี 2555 และ 2556 



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556 (ต่อ) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้
 ตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,120,397.47 บาท ซึง่จะท าให้บริษัทมีเงินส ารองสะสมเป็น

จ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 20,487,128.53  บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.18 ของทนุจดทะเบียน  
 การจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจ านวน 

88,672,774.24 บาท (ค านวณจากข้อมลูผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2557 ซึ่งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงหากมีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิใน 
ไตรมาส 1 ปี 2557)  โดยมีก าหนดเวลาและเง่ือนไขตามที่เสนอ 

การลงมต ิ อนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
                  ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดว่าในการประชมุใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปีนีก้รรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ประกอบด้วย 

1 รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีววิัฒนา ประธานกรรมการ 

2 นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการ 

3 รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมการอสิระ 

โดยประวตัิของกรรมการ 3 ทา่นที่ได้รับการเสนอชื่อ มีดงันี ้



รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา แต่งตัง้เป็นกรรมการ 

อายุ 59 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษาและการฝึกอบรม - ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA 

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

ประสบการณ์ท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคัิลส์ 
ก.พ. 2555 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ 
กิจการอ่ืน 
พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั      ประธานกรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั             ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
2545 – ปัจจบุนั             กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2544 – ปัจจบุนั             กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2527 – ปัจจบุนั          รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ี
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่ - 

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

การเข้าประชุมปี 2556 คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 



นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส แต่งตัง้เป็นกรรมการ   

อายุ 55 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษาและการฝึกอบรม - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

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

ประสบการณ์ท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคัิลส์ 
2555 – ปัจจบุนั               กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
2553 – ปัจจบุนั               รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2553 – ปัจจบุนั               กรรมการบริหาร 
2553 – มี.ค. 2555           กรรมการบริหารความเส่ียง 
2545 – ปัจจบุนั               กรรมการ 
กิจการอ่ืน 
ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท เซบก๊ิาซ ยเูอซี จ ากดั 
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ากดั 
2550 - 28 ม.ิย. 2553      กรรมการ บริษัท คนรักษ์น า้ จ ากดั 
2546 - 28 เม.ย. 2553     กรรมการ บริษัท ไทยไซเบอร์ อินโฟ จ ากดั 
2546 - 28 ม.ค. 2553     กรรมการ บริษัท ยนูิเวอร์แซล เอ็นเนอร์ย่ี แอนด์ เทคโนโลย่ี จ ากดั 



นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส แต่งตัง้เป็นกรรมการ (ต่อ) 
    

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ี
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

กรรมการ บริษัท เซบก๊ิาซ ยเูอซี จ ากดั (บริษัทร่วม – รับเหมาก่อสร้าง) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ลงทนุโครงการด้านพลงังาน) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (บริษัทยอ่ย – ลงทนุโครงการก๊าซชีวภาพ) 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ากดั (บริษัทยอ่ย - ผลิตและจ าหนา่ยน า้ประปา) 

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

การเข้าประชุมปี 2556 
คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริหาร : 10/10 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ : 1/1 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 



รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์ แต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  
    

อายุ 59 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

 
การศึกษาและการฝึกอบรม 

 
- ปริญญาเอกกิตตมิศกัดิ ์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 



รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์ แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ (ต่อ) 

ประสบการณ์ท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ 
2553 – ปัจจบุนั          กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2553 – มี.ค. 2555      กรรมการบริหารความเส่ียง 
2555 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
กิจการอ่ืน 
2556 – ปัจจบุนั          ผู้บริหารประจ าส านกัอธิการบดี งานศกึษาและพฒันาโครงการพิเศษ สถาบนัการจดัการ  

ปัญญาภิวฒัน์ 
2555 – ปัจจบุนั          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั 
2550 – ปัจจบุนั          กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2555             กรรมการท่ีปรึกษา บจ. สเตท-ออฟ-ด-ิอาร์ท โซชิโร อะโกร ลาบอราทอรีส์  
2552 – 2555             กรรมการ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จ ากดั 
2550 – 2553             ท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
2553 – มี.ค. 2555    กรรมการและผู้อ านวยการ สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ี
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่ - 

สัดส่วนการถือหุ้น   - ไมมี่ - 
การเข้าประชุมปี 2556 คณะกรรมการบริษัท : 10/11 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 90.90) 

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



วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ (ต่อ) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี ้ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น คือ  
1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา  
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส  
3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธบุรรยงก์  
ทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง เน่ืองด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธรุกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

การลงมต ิอนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ส าหรับปี 2557 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของ บริษัทและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท  โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2557 มีดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 2557 2556 หน่วย 

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 

กรรมการบริหาร 5,000 5,000 ต่อคน/เดือน 

ค่าตอบแทนกรรมการรวมทัง้สิน้ ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ต่อปี 

โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของก าไรสทุธิของ

งบการเงินรวม   
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ต่อปี 



วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2557 (ต่อ) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจ าปี 2557 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,800,000 บาท และก าหนดโบนัสจ่ายกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกินร้อยละ 1.5 
ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม  ทัง้นีใ้ห้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เป็นต้นไป จนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง
เป็นอยา่งอื่น 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น  
              ซึ่งมาประชุม 



วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2557 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีแห่ง 

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของ
บริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบญัชี 2557 ซึง่บริษัทดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้
เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 ในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้สอบบญัชีที่เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษัท เนื่องจากนางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 2982 
ได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทครบ 5 ปีแล้ว (ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 – 2556)  จึงขอ
เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือ ดงันี ้

 1. นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรือ 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของบริษัท) 

2. นางสาวสมจนิตนา พลหรัิญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของบริษัท) 

3. นางสาวสุภาภรณ์ ม่ังจติร ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของบริษัท) 



วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2557 (ต่อ) 

อตัราคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรับปี 2557 เปรียบเทียบกบัปี 2556 
รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 2557 2556 

ค่าสอบบญัชีบริษัท 920,000 920,000 

ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อย 250,000 185,000 

ค่าบริการอ่ืนๆ 160,000 160,000 

รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 1,330,000 1,265,000 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2557 เป็นจ านวนไม่เกิน 
1,330,000 บาท 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  



วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และการเปล่ียนดวงตราของบริษัท   

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เพื่อให้สอดคล้องกบัธุรกิจที่ด าเนินอยู่ในปัจจบุนัและที่จะด าเนินการต่อไปในอนาคต   จึงเห็น

ควรเปลี่ยนชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัช่ือย่อของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ อนัเป็นช่ือที่รู้จกั
กนัอย่างแพร่หลาย ดงันัน้ บริษัทจงึขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทจาก 

     เดิม   “บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน)” เป็น  
           “บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)”  
     และช่ือภาษาองักฤษจาก 
     เดิม “Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited.” เป็น  
            “UAC Global Public Company Limited.”  



วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และการเปล่ียนดวงตราของบริษัท   

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1.  ดงันี ้

เดมิ 
ข้อ 1. ช่ือบริษัท “บริษัท  ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน)”       
และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า “Universal Adsorbents & Chemicals PUBLIC COMPANY 
LIMITED” 
แก้ไขเป็น 
ข้อ 1.  ช่ือบริษัท “บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)” และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า    
“UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED” 



เดมิ 
ข้อ 1.  ข้อบังคับนีใ้ห้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ยูนิ
เวอร์แซล แอดซอร์บเ บ้นท์  แอนด์  เคมิคัล ส์จ ากัด 
(มหาชน) 
ข้อ 2.  ค าว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนีใ้ห้หมายถึง 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
ข้อ 55.ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้
 
 
 
 
 

แก้ไข 
ข้ อ  1 .  ข้ อ บั ง คั บ นี ้ใ ห้ เ รี ย ก ว่ า  ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง                                
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
ข้อ 2.  ค าว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนีใ้ห้หมายถึง                  
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
ข้อ 55.  ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้
 
 
 
 
รวมถึงอนุมัติการด าเ นินการอื่นใดกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท
ดงักลา่วด้วย 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัทและแก้ไขข้อบงัคบัของ

บริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 55. ดงันี ้

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และการเปล่ียนดวงตราของบริษัท   



ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท จากเดิม “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ 
จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)” และการแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ การเปลี่ยนดวงตราของบริษัท รวมถึงการด าเนินการอ่ืนใดกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทดงักลา่ว   

การลงมต ิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก  

              เสียงลงคะแนน  

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และการเปล่ียนดวงตราของบริษัท   



วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้
ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนัน้จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือเท่ากับ 184.73 
ล้านหุ้น 




