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แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
วันที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

 
ข้าพเจ้า บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ  ครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 
2558 ระหวา่งเวลา 18.00 – 19.30 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
 
1) การลดทุนและการเพิ่มทุน 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 331,748,331 บาท เป็น 331,708,701 บาท โดยการ
ตดัหุ้นท่ีเหลอืจากการจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 จ านวน 79,260 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 331,748,331 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
373,173,701 บาท แบ่งออกเป็น 746,347,402 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท   โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวนไม่
เกิน 82,930,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 41,465,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบก าหนด
วตัถปุระสงค์ในการใช้เงิน 

 
2) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติจดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 82,930,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 41,465,000 
บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์การใช้เงนิทุน 
               จัดสรรให้แก่   จ านวนหุ้น (หุ้น)    อัตราส่วน   ราคาขายต่อหุ้น   

         (บาท) 
วันและเวลาจองซือ้
และช าระเงนิค่าหุ้น 

1) เพื่อจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 69,280,000 8 หุ้นเดิมตอ่  1 
หุ้นปันผล 

- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผล 

2) เพื่อรองรับการปรับราคาและอตัรา
การใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 
UAC-W1 ที่มีการจดัสรรเมือ่วนัท่ี 1 
กมุภาพนัธ์ 2556 

13,650,000 - - เพื่อรองรับการปรับ
ราคาและอตัราการใช้
สทิธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิ UAC-W1 

 
2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มเีศษของหุ้น 

 ในกรณีที่หุ้นสามญัทีเ่กิดจากการจ่ายหุ้นปันผลค านวณออกมาได้เป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
การจา่ยเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท 

 ในกรณีที่หุ้นสามญัทีเ่กิดจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ค านวณออกมาได้เป็นเศษของหุ้น บริษัทฯจะ
ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

 
2.3 จ านวนหุ้นคงเหลอืที่ยงัมิได้จัดสรร 
บริษัทฯ ยงัคงมีหุ้นจ านวน 109,274,586 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ยงัมิได้จดัสรร เนื่องจากหุ้นดงักลา่วได้ถกูจดัสรรไว้
รองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 จ านวน 90,996,105 หนว่ยที่ยงัไมม่ีการใช้สทิธิแตอ่ยา่งใด 



3. ก าหนดวนัประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดวนัประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพี 
แอนด์ ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
 
4. การขออนุญาตการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต   
ไมม่ี 
   
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิเพิ่มทุน 

 เพื่อจดัสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลบางสว่นแทน
การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดทัง้หมด 

 เพื่อรองรับการปรับราคาและอตัราการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ที่มีการจดัสรรให้แก่นกัลงทนุเมื่อวนัที่ 1 
กมุภาพนัธ์ 2556 
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
1. เพื่อเพิ่มความยดืหยุน่ของโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯจะมแีหลง่เงินทนุเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจ จาก

การใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 
2. เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งในหุ้นของบริษัทฯ 

 
7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้
และหกัส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม 
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เ ง่ือนไขและข้อก าหนดในสญัญาต่างๆ ท่ี
บริษัทผูกพันอยู่ รวมทัง้ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ซึ่งการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น 
(แล้วแตก่รณี)  

 ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นปันผลและได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จะมีสิทธิได้รับเงิน
ปันผลตามกฎหมาย (หากมี) หลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการจองซือ้หุ้นกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยผู้จอง
ซือ้หุ้นเพ่ิมทนุดงักลา่วจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในวนัท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในอนาคตด้วย 
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

ไมม่ี 

 

 

 




