หลักเกณฑ์การให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2555 สาหรับ บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์

บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ (“บริษัท”) ได้ตระหนั กถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อปฏิบัติให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 เรื่ อ งสิ ท ธิ ใ นการเสนอวาระของผู้ถื อหุ น้ บริ ษั จึ ง ก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารให้ผู้ถื อหุ น้ ส่ วนน้ อ ยเสนอเรื่ อ งให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี้

1.

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2.

1.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอต้องระบุชื่อและชื่อสกุลตามกฎหมาย
1.2 สัดส่วนการถือหุน้ ขั้นตา่ ของผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอเรื่อง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายราย โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ขั้นตา่ ไม่น้อยกว่า 100,000 หุน้ โดยต้องเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ต่อเนื่ องมาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหุน้
1.3. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น
1.4 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ถึง 1.3 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2555” (แบบ ก.) แนบท้ายเอกสารนี้ ให้ครบถ้วนดังนี้
(1) แบบ ก. 1 ฉบับ ให้สาหรับ 1 วาระ
(2) กรณีเสนอวาระโดยผูถ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อ
ในแบบ ก.
หลักเกณฑ์การพิจารจารณาเรื่องที่เสนอ
เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม

3.

2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดงถึงเหตุอนั ควร
สงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
2.2 เรื่องที่อยูน่ อกเหนื ออานาจที่บริษัทจะดาเนิ นการได้
2.3 เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริษัท และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่
มีความจาเป็ นที่จะต้องบรรจุเป็ นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผถู้ ือ
หุน้ เข้าใจได้
2.4 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ระยะเวลาและช่องทางที่เปิ ดรับการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 บริษัทจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.uac.co.th เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้เสนอวาระการประชุม
ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2555 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2555 จากนั้นจะนาวาระดังกล่าวให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
3.2 ผูถ้ ื อหุน้ อาจนาส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานที่ บริษัทกาหนด อย่างไม่เป็ นทางการก่อ นได้ โดยโทรสาร
หมายเลข 02 9361700 หรือ email address ของเลขานุ การบริษัทที่ kingdao@uac.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ
โดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยังฝ่ ายเลขานุ การบริษัท ที่บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์
เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภ าวดี รัง สิ ต 19 ถนนวิภ าวดี รัง สิ ต แขวงจตุ จัก ร เขตจตุ จัก ร
กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้ง นี้ ฝ่ ายเลขานุ การบริษั ท จะเป็ นผู้รวบรวมวาระการประชุ ม ที่ ผู้ถือหุน้ เสนอ ตรวจสอบความถูก ต้อ งตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด และต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมาย ตามรายละเอียดในข้อ 2. ก่อนนาส่ง
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป
4.

เอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับแบบ ก. มีดงั นี้
(1) หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(2) เอกสารแสดงตนของผูถ้ ือหุน้
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ (สาเนาหนังสือเดินทาง0กรณี
เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิ ติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ (สาเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็ น
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูน้ ามในแบบฟอร์มข้างต้น
5.

การดาเนินการของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเรื่องจากผูถ้ ือหุน้
5.1 คณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เ สนอจากผู้ถื อ หุ น้ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2555
5.2 เรื่องที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริษัทจะกาหนดในหนั งสือ
เชิญประชุมและระบุวา่ เป็ นเรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้
5.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริษัทจะชี้ แจงเหตุผล
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.uac.co.th

