
 

บรษิทั ยูนเิวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท์ แอนด ์เคมิคลัส ์จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 1 อาคาร ทพีีแอนดท์ี  ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดีรงัสิต 19  ถนนวภิาวดีรงัสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900  

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700   เวบ็ไซด ์ www.uac.co.th  

 

วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง  เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2556 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
  บริษัท ยนูิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2556 (ส าหรับวาระท่ี 1) 
2.  วตัถปุระสงค์ของบริษัท (เพิม่เติม) (ส าหรับวาระท่ี 3) 
3.  ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องการประชมุผู้ ถือหุ้น  
4.  วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 
5.  แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
6. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) 
 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ในวนัศกุร์ที่ 2 สงิหาคม 2556 เวลา 14.00 น.           
ณ ห้องประชมุ ชัน้ 25 อาคารทีพแีอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900              
เพื่อพิจารณาวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2556 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่             
5 เมษายน 2556  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2556 เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2556 ซึ่งได้มีการจดัท ารายงาน
การประชุมและได้จดัสง่รายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั  รวมทัง้
น าสง่กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว นอกจากนีย้งัได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บ
ไซด์ของบริษัทฯ (www.uac.co.th) โดยมีรายละเอียดปรากฏในส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ประจ าปี 2556 ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่รายงานการประชุมได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2556 เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2556 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัท เนื่องจากบริษัทยงัคงมีหุ้นที่ยงัมิได้ออกจ าหน่ายโดยเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อ
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วาระที่ 4           พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการก าหนดวนับนัทึกรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ในวนัที่ 9 
กรกฎาคม 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
ในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2556 

อนึง่ บริษัท ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ พร้อมเอกสารการประชมุไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วยแล้ว 
และหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามที่ต้องการให้บริษัท ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอครัง้นี ้สามารถจดัสง่ค าถามลว่งหน้าได้
ที่ sajjaporn@uac.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2936-1700 

จ่ายหุ้นปันผล จึงต้องมีการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล
จ านวน 2,319 หุ้ น จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,749,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
331,748,331 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 663,496,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  และการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุทะเบียน เป็นดงันี ้

ข้อ 4   ทนุจดทะเบียน                  331,748,331  บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนแปดพนัสามร้อยสามสิบเอ็ดบาท) 
        แบง่ออกเป็น                       663,496,662   หุ้น   (หกร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเก้าหม่ืนหกพนัหกร้อยหกสิบสองหุ้น) 
       มลูคา่หุ้นละ                                       0.50  บาท (ห้าสิบสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น 
       หุ้นสามญั                            663,496,662  หุ้น    (หกร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเก้าหม่ืนหกพนัหกร้อยหกสิบสองหุ้น) 
       หุ้นบริุมสิทธิ                                          -    หุ้น    

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
331,749,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 331,748,331 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
663,496,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุทะเบียน 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 พิจารณาอนุมตัิการ
เพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท จ านวน 31 ข้อ จากเดิม 43 ข้อ  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 2 

และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ  3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวตัถุประสงค์โดยการใช้
ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ านวน 74 ข้อ” 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรอนมุตัิการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท จ านวน 31 ข้อ  และแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน

ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุสามารถจะเข้าประชมุด้วยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึง่บรรลนุิติภาวะ
หรือกรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7 (หนงัสอืมอบฉนัทะ) เข้าประชมุและออกเสียงแทนท่าน
ในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือช่ือในหลกัฐานตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5 (แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556) และ 7 (หนงัสอืมอบฉนัทะ) ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ หรือน ามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 
           นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 

                      ประธานกรรมการ 


