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วันที่ 23 มีนาคม 2558
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2558

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 (สาหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2557 ในรูปแบบของแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD-ROM) จานวน 1 แผ่น (สาหรับวาระที่ 2)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สาหรับวาระที่ 6)
4. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ
(สาหรับวาระที่ 8)
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องการประชุมผู้ถือหุ้น
6. วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
7. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนาให้ ใช้ แบบ ข.)
9. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ
ห้ องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั ง้ ที่ 1/2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทได้ จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ซึง่ ได้ มีการจัดทา
รายงานการประชุมและได้ ส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลาที่กาหนด และได้ เผยแพร่ รายงานการ
ประชุมทางเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) แล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2558
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษทั ยูเอซี โกลบอล 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

วาระที่ 2

รั บทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2557 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจาปี ตามที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2558 นอกจากนี ้ยังได้ เผยแพร่รายงานประจาปี ทางเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) ด้ วย
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2557
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ - เป็ นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง –

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสาหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงิน
สาหรั บปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ดังรายละเอียดในรายงานประจาปี 2557 (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) ซึง่ สรุ ปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
รายการ
2557
2556
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
1,780.05
1,634.58
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
810.30
667.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
969.75
966.78
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
1,011.58
990.15
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
51.04
130.86
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว (หุ้น)
554,222,076
554,191,159
กาไรต่อหุ้น (บาท)*

0.10

0.24

* คานวณจากจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทและการตรวจสอบและ
รับรองจากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริ ษัท สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2557
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมกำรได้ มีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทั ยูเอซี โกลบอล 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

บริ ษัท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ เหลือจำกกำรจัดสรรเพื่อรองรั บใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวน
79,260 หุ้น จำกทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 331,748,331 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 331,708,701
บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 663,417,402 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท และกำรแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรลดทุนทะเบียนเป็ นดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน 331,708,701 บำท (สามร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านเจ็ดแสนแปดพันเจ็ดร้ อยหนึง่ บาท)
แบ่งออกเป็ น 663,417,402 หุ้น (หกร้ อยหกสิบสามล้ านสีแ่ สนหนึง่ หมื่นเจ็ดพันสีร่ ้ อยสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
663,417,402 หุ้น (หกร้ อยหกสิบสามล้ านสีแ่ สนหนึง่ หมื่นเจ็ดพันสีร่ ้ อยสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,748,331 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 331,708,701 บำท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 663,417,402 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท และกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรลดทุนทะเบียน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มั ติการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิเ พื่ อเป็ นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ า ยเงินปั นผล
ประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั น ผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ และสำรองทุก
ประเภทตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยในปี 2557 บริ ษัทมียอดกำไรสุทธิเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 81,444,864.27 บำท และหักทุนสำรองตำมกฎหมำย 4,072,243.21 บำท คงเหลือกำไรสุทธิหลังหัก
ภำษี และสำรองตำมกฎหมำย 77,372,621.06 บำท ที่ประชุมคณะกรรมกำรจึงมีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี สำหรับผลกำรดำเนินงำนตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่
31 ธันวำคม 2557 ในอัตรำหุ้นละ 0.06945 บำท เป็ นเงินจำนวน 38,490,723.18 บำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
49.75 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำย โดยจ่ำยเป็ นหุ้นสำมัญในอัตรำ 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผลหรื อ
คิดเป็ นเงิน 0.06250 บำทต่อหุ้น และจ่ำยเป็ นเงินสดในอัตรำ 0.00695 บำทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรำย
ใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังกำรจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ วให้ จ่ำยปั นผลเป็ นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็ นหุ้นปั นผลในอัตรำ
หุ้นละ 0.06250 บำท โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลในปี ที่ผ่ำนมำ ดังนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
รำยได้ รวม
1,091,222,041.80 924,836,867.32
กำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไรสุทธิหลังหักภำษี และสำรองตำมกฎหมำย

81,444,864.27
77,372,621.06

บริษทั ยูเอซี โกลบอล 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

62,407,949.40
59,287,551.93

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว

2557
131,994,977.38
554,222,076

2556
143,296,288.48
554,191,159

เงินปั นผลต่อหุ้น
เงินปั นผลจ่ำยทังสิ
้ ้น

0.06945
38,490,723.18

0.16
88,673,932.16

49.75

149.56

สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักภำษี
และสำรองตำมกฎหมำย (ร้ อยละ)

ทัง้ นี ้ กำรให้ สิทธิ ดังกล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอน เนื่ องจำกต้ องรอกำรอนุมัติจำกที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่ใช้ สิทธิในวันที่ 31 มีนำคม 2558 จะไม่ได้ รับสิทธิรับหุ้นปั นผลดังกล่ำว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิตงส
ั ้ ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มอีก
4,072,243.21 บำท ซึง่ จะทำให้ บริ ษัทมีเงินสำรองสะสมเป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 24,559,371.74 บำท คิด
เป็ นร้ อยละ 7.40 ของทุนจดทะเบียน ณ ก่อนกำรจ่ ำยหุ้นปั นผล และจ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.06945 บำท เป็ นเงินจำนวน 38,490,723.18 บำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.75 ของกำไร
สุทธิ หลังหักสำรองตำมกฎหมำยซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัท โดยจ่ำยเป็ นหุ้นสำมัญใน
อัตรำ 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผลหรื อคิดเป็ น 0.06250 บำทต่อหุ้น และจ่ำยเป็ นเงินสดในอัตรำ 0.00695 บำทต่อ
หุ้น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังกำรจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ วให้ จ่ำยปั นผลเป็ นเงินสดแทน
กำรจ่ำยเป็ นหุ้นปั นผลในอัตรำหุ้นละ 0.06250 บำท
กำหนดวันบันทึกรำยชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 3 เมษำยน 2558 และให้ รวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้น
ตำม มำตรำ 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษำยน 2558 และ
กำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษำยน 2558
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรั บการจ่ าย
หุ้นปั นผลและการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนทะเบียน
สืบเนื่องจำกวำระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นหุ้นสำมัญให้ กบั ผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทจะต้ อง
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บกำรจ่ำยหุ้นปั นผลและรองรั บกำรปรั บสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1
เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ตำมเงื่อนไขข้ อกำหนดสิทธิ โดยเพิ่มทุน
จดทะเบี ย นจำกเดิ ม 331,708,701 บำท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ ำนวน 373,173,701 บำท แบ่ ง ออกเป็ น
746,347,402 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
- เพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปั นผล จำนวนไม่เกิน 69,280,000 หุ้น
- เพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวนไม่เกิน 13,650,000 หุ้น

บริษทั ยูเอซี โกลบอล 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

และกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มทุนทะเบียน เป็ นดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน 373,173,701 บำท (สำมร้ อยเจ็ดสิบสำมล้ ำนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสำมพันเจ็ดร้ อยหนึง่ บำท)
แบ่งออกเป็ น 746,347,402 หุ้น (เจ็ดร้ อยสีส่ บิ หกล้ ำนสำมแสนสีห่ มื่นเจ็ดพันสีร่ ้ อยสองหุ้น)
มูลค่ำหุ้นละ
0.50 บำท (ห้ ำสิบสตำงค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสำมัญ
746,347,402 หุ้น (เจ็ดร้ อยสีส่ บิ หกล้ ำนสำมแสนสีห่ มื่นเจ็ดพันสีร่ ้ อยสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
แบบกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลและรองรับการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1
จานวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
และการปรั บสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 82,930,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
7.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 69,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ
7.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 13,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวนไม่
เกิน 82,930,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรั บการจ่ายหุ้นปั นผลและรองรั บการปรั บสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี ทุกครั ง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยในปี นี ้

บริษทั ยูเอซี โกลบอล 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

กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ประกอบด้ วย
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ
กรรมการ
2. นายชัชพล ประสพโชค
กรรมการ
3. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ
โดยที่ บ ริ ษัท ได้ ป ระกำศในเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษัท เพื่ อ เชิ ญ ให้ ผ้ ูถื อหุ้ น เสนอรำยชื่ อบุ ค คลที่ เ ห็ น ว่ ำมี คุณ สมบัติ
เหมำะสม เพื่อรับกำรคัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริ ษัท รวมทังกำรเสนอระเบี
้
ยบวำระต่ำงๆ แต่ไม่มีกำรเสนอรำยชื่อ
กรรมกำรหรื อระเบียบวำระเข้ ำมำยังบริ ษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ ดำเนินกำรตำม
กระบวนกำรสรรหำ โดยได้ พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่กำรดำเนินงำนของบริ ษัท ทัง้
ด้ ำนคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญแล้ ว และเสนอให้ เลือกตังกรรมกำรทั
้
ง้ 3
ท่ำนที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระให้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึง่
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียในกรณี นี ้ ได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นายชัชพล ประสพโชค และ รศ.ดร. เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน์ ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระ
หนึ่ง เนื่องด้ วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่ อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น (ประวัติของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ สาหรั บปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็ นไปตามมติข องที่ ประชุมผู้ถื อหุ้น โดยพิ จารณาเปรี ย บเที ย บจากข้ อมูลอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของ บริ ษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ของบริ ษัท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2558 มีดงั นี ้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่ าตอบแทนรายเดือน
2558
2557
หน่ วย
ประธานกรรมการ
25,000
25,000
ต่อคน/เดือน
กรรมการ
10,000
10,000
ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000
15,000
ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
ต่อคน/เดือน
กรรมการบริ หาร
5,000
5,000
ต่อคน/เดือน
ค่ าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม ไม่ เกิน 2.0 ล้ านบาท ไม่ เกิน 1.8 ล้ านบาท
ต่ อปี
(2) โบนัสสาหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารประจาปี 2558 : เป็ นไปตามหลักการที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ซึง่ กาหนดโบนัส
จ่ายกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารไม่เกินร้ อยละ 1.5 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม ทังนี
้ ้ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่
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ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เป็ นต้ นไป
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินเบี ้ยประกันไม่เกิน 20,000
บาทต่อคนต่อปี
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิ จารณาเห็น สมควรเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นพิ จารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการประจาปี 2558 เป็ นจานวนรวมทัง้ สิ ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท กาหนดโบนัส สาหรั บกรรมการที่ไม่ใช่
ผู้บริ หารไม่เกินร้ อยละ 1.5 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม ตามหลักการที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2557 และอนุมตั ิวงเงินเบี ้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนต่อปี
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุม
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ
เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและของบริ ษัทย่อย สาหรับรอบปี บัญชี 2558 ซึง่ บริ ษัท
ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี ้
1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท นับเป็ นรอบบัญชีที่ 1)
2. นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
3. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
แห่ง บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและของบริ ษัทย่อย สาหรับ
รอบปี บัญชี 2558 ซึง่ มีข้อมูลเปรี ยบเทียบจานวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ที่ผ่านมา ดังนี ้
รายละเอียดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
2558
2557
ค่ำสอบบัญชีบริ ษัท

1,320,000

920,000

ค่ำสอบบัญชีบริ ษัทย่อย

1,080,000

250,000

รวมค่ าตอบแทนทัง้ สิน้

2,400,000

1,170,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ เช่น ค่าบริ การตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ
ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติ กำรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และ
กำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็ นจานวนไม่เกิน 2,400,000 บาท
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 11

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการกาหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ในวันที่ 16
มีนาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2558
อนึง่ บริ ษัท ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม พร้ อมเอกสารการประชุมไว้ บนเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) ด้ วย
แล้ ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัท ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครั ง้ นี ้ สามารถจัดส่ง
คาถามล่วงหน้ าได้ ที่ sajjaporn@uac.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0-2936-1700
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียน
ตังแต่
้ เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมสามารถจะเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นซึง่ บรรลุ
นิติภาวะหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้ าประชุมและ
ออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น จึงขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้ อความพร้ อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 (แบบฟอร์ มการ
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ) และ 8 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม หรื อนามาแสดงแก่
เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

นายไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
ประธานกรรมการ
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