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วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
เรื่ อง

เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2556

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2556 (สาหรับวาระที่ 1)
2. วัตถุประสงค์ของบริษัท (เพิม่ เติม) (สาหรับวาระที่ 3)
3. ข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้ องการประชุมผู้ถือหุ้น
4. วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
5. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
6. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนาให้ ใช้ แบบ ข.)
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรจัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพแี อนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ของบริ ษั ท ประจ าปี 2556
5 เมษายน 2556

ซึ่ งประชุ มเมื่ อ วั น ที่

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ซึ่งได้ มีการจัดทารายงาน
การประชุมและได้ จดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทัง้
นาส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนี ้ยังได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมทางเว็บ
ไซด์ของบริ ษัทฯ (www.uac.co.th) โดยมีรายละเอียดปรากฏในสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ประจาปี 2556 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท เนื่องจากบริ ษั ทยังคงมีห้ นุ ที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายโดยเป็ นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้ เพื่อ

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 เว็บไซด์ www.uac.co.th

จ่ายหุ้นปั นผล จึงต้ องมีการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปั นผล
จ านวน 2,319 หุ้น จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 331,749,490.50 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน
331,748,331 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 663,496,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และการ
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนทะเบียน เป็ นดังนี ้
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

331,748,331 บาท (สามร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้ อยสามสิบเอ็ดบาท)
663,496,662 หุ้น (หกร้ อยหกสิบสามล้ านสี่แสนเก้ าหมื่นหกพันหกร้ อยหกสิบสองหุ้น)
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
663,496,662 หุ้น (หกร้ อยหกสิบสามล้ านสี่แสนเก้ าหมื่นหกพันหกร้ อยหกสิบสองหุ้น)
- หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาเห็น สมควรอนุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษัท จากทุน จดทะเบี ยนเดิ มจ านวน
331,749,490.50 บาท เป็ นทุน จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน 331,748,331 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ นสามัญ จ านวน
663,496,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ส นธิของบริ ษัท ข้ อ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนทะเบียน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท
ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 พิจารณาอนุมตั ิการ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท จานวน 31 ข้ อ จากเดิม 43 ข้ อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 2
และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ มวัตถุประสงค์โดยการใช้
ข้ อความดังต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ ของบริษัทมีจานวน 74 ข้ อ”
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นสมควรอนุมตั ิการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท จานวน 31 ข้ อ และแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ดงั กล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการกาหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ในวันที่ 9
กรกฎาคม 2556 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
อนึง่ บริ ษัท ได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้ อมเอกสารการประชุมไว้ บนเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) ด้ วยแล้ ว
และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัท ชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครัง้ นี ้ สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้ าได้
ที่ sajjaporn@uac.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0-2936-1700
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียน
ตังแต่
้ เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมสามารถจะเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นซึง่ บรรลุนิติภาวะ
หรื อกรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้ าประชุมและออกเสียงแทนท่าน
ในการประชุม และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น จึงขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะ โปรดกรอกข้ อความพร้ อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 (แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556) และ 7 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม หรื อนามาแสดงแก่เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ

นายไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
ประธานกรรมการ

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน)
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