หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอเรื่องเพือ่ ให้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 สาหรับ บมจ. ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์
บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ได้ตระหนักถึงสิ ทธิ และควำมเท่ำ
เทียมกันของผูถ้ ื อหุ ้นตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งเพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่ องสิ ทธิ ในกำรเสนอวำระของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จึงกำหนดหลักเกณฑ์กำร
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอเรื่ องให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำบรรจุเป็ นวำระในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้
1.

หลักเกณฑ์ ในการเสนอเรื่องเพือ่ ให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอเรื่ องต้องระบุชื่อและชื่อสกุลตำมกฎหมำย
1.2 สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ขั้นต่ำของผูถ้ ือหุ น้ ที่จะเสนอเรื่ อง
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รำยเดียวหรื อหลำยรำย โดยมีสัดส่ วนกำรถือหุ ้นขั้นต่ำไม่นอ้ ยกว่ำ 200,000 หุ ้น โดยต้องเป็ นผู้
ถือหุ น้ ต่อเนื่องมำเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน และต้องถือหุ น้ ในวันที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุมหุ น้
1.3 สำมำรถแสดงหลักฐำนกำรถื อหุ ้น เช่น หนังสื อรับรองจำกบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนอื่นจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นต้น
1.4 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1.1 ถึง 1.3 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ประจำปี 2556” (แบบ ก.) หรื อ “แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร สำหรับกำรประชุ ม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2556” (แบบ ข.) แนบท้ำยเอกสำรนี้ให้ครบถ้วน ดังนี้
(1) แบบ ก. และ/หรื อ แบบ ข. 1 ฉบับ ให้สำหรับ 1 วำระ
(2) กรณี เสนอวำระโดยผูถ้ ื อหุ ้นหลำยรำยรวมกัน ให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก รำยกรอกรำยละเอี ย ดของตนและ
ลงลำยมือชื่อในแบบ ก. และ/หรื อ แบบ ข.

2.

หลักเกณฑ์ การพิจารณาเรื่องทีเ่ สนอ
เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
2.1 เรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นธุ รกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่ำวอ้ำงโดยผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่ องดังกล่ำว
2.2 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริ ษทั จะดำเนินกำรได้
2.3 เรื่ องที่ ไม่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และเรื่ องอื่นที่คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแล้ว
เห็ นว่ำ ไม่ มีค วำมจำเป็ นที่ จะต้องบรรจุ เป็ นวำระ โดยคณะกรรมกำรบริ ษ ทั จะมี เหตุ ผ ลที่ ส มควรและ
สำมำรถอธิบำยให้ผถู้ ือหุ ้นเข้ำใจได้
2.4 กรณี อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด

3.

ระยะเวลาและช่ องทางทีเ่ ปิ ดรับการเสนอเรื่องเพือ่ พิจารณา
3.1 บริ ษทั จะประกำศในเว็บไซด์ของบริ ษทั ที่ www.uac.co.th เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้เสนอเรื่ องล่วงหน้ำได้
ระหว่ำงวันที่ 4 มกรำคม 2556 ถึง 8 กุมภำพันธ์ 2556 จำกนั้นจะนำเรื่ องที่เสนอดังกล่ำวให้คณะกรรมกำร
บริ ษทั พิจำรณำในเดือนกุมภำพันธ์ 2556

3.2 ผูถ้ ือหุ น้ อำจนำส่ งแบบ ก. และ/หรื อ แบบ ข. พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่บริ ษทั กำหนดอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร
ก่อนได้ โดยทำงโทรสำรหมำยเลข 02 9361700 หรื อ email address ของเลขำนุกำรบริ ษทั ที่
sajjaporn@uac.co.th ก่อนส่ งต้นฉบับโดยทำงจดหมำยลงทะเบียนไปยัง
ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษทั
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์
เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภำวดีรังสิ ต 19
ถนนวิภำวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหำนคร 10900
ทั้ง นี้ ฝ่ ำยเลขำนุ ก ำรบริ ษ ทั จะเป็ นผูร้ วบรวมเรื่ องที่ เสนอ ตรวจสอบควำมถู ก ต้องตำมหลัก เกณฑ์ที่ บริ ษ ทั
กำหนด และต้องไม่เข้ำข่ำยข้อยกเว้นตำมกฎหมำย ตำมรำยละเอี ยดในข้อ 2. ก่ อนนำเสนอคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่อพิจำรณำต่อไป
4.

เอกสารหลักฐานทีจ่ ะต้ องจัดส่ งให้ บริษัทพร้ อมกับแบบ ก. และ/หรือ แบบ ข. มีดังนี้
4.1 หลักฐำนกำรถื อหุ ้น ได้แก่ หนังสื อรับรองจำกบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
4.2 เอกสำรแสดงตนของผูถ้ ือหุน้
กรณี ผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดำ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ บัตรประจำข้ำรำชกำร หรื อ ใบขับขี่ (สำเนำหนังสื อเดินทำงกรณี
เป็ นชำวต่ำงชำติ) พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
กรณี ผถู้ ือหุ ้นเป็ นนิติบุคคล
- สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
ผูกพันบริ ษทั และประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี)
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ บัตรประจำข้ำรำชกำร หรื อ ใบขับขี่ (สำเนำหนังสื อเดินทำงกรณี
เป็ นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูล้ งนำมในแบบฟอร์ มข้ำงต้น ซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

5.

การดาเนินการของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น
5.1 คณะกรรมกำรบริ ษ ทั จะพิ จำรณำเรื่ องที่ เสนอจำกผูถ้ ื อหุ ้น ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ทั เดื อน
กุมภำพันธ์ 2556
5.2 เรื่ องที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษทั พิ จำรณำแล้วเห็ นว่ำ ควรบรรจุ เป็ นวำระกำรประชุ ม บริ ษ ทั จะกำหนดใน
หนังสื อเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ และระบุวำ่ เป็ นเรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ น้
5.3 เรื่ องที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั พิ จำรณำแล้วเห็ นว่ำไม่สมควรบรรจุ เป็ นวำระกำรประชุ ม บริ ษทั จะชี้ แจง
เหตุผลผ่ำนเว็บไซด์ของบริ ษทั ที่ www.uac.co.th

