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วนัท่ี 18 มีนาคม 2559 

เร่ือง  เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2559 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
  บริษัท ยเูอซี โกลบอล  จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2558 (ส าหรับวาระท่ี 1) 
2. รายงานประจ าปี 2558 ในรูปแบบของแผ่นบนัทกึข้อมลู (CD-ROM) จ านวน 1 แผ่น (ส าหรับวาระท่ี 2) 
3. ประวตัิของกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ 
(ส าหรับวาระท่ี 6) 

4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (ส าหรับวาระท่ี 10) 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องการประชมุผู้ ถือหุ้น  
6. วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 
7. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) 
9. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 
 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 เพ่ือพิจารณาวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2558 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ประจ าปี 2558 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2558  ซึ่งได้มีการจัดท า
รายงานการประชุมและได้ส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และได้เผยแพร่รายงานการ
ประชมุทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชมุได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องและสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ประจ าปี 2558 เม่ือวันท่ี 9 
เมษายน 2558  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2558 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี ตามที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2559  นอกจากนีย้งัได้เผยแพร่รายงานประจ าปีทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  - เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง – 
 

วาระที่ 3 
 

พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบการเงิน
ส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงัรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2558 (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

งบการเงนิรวม 2558 2557 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 2,735.14 1,780.05 
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 1,623.73 810.30 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,111.41 969.75 
รายได้รวม (ล้านบาท) 1,465.17 1,011.58 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 94.00 51.04 
จ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว (หุ้น) 631,874,101 554,222,076 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท)* 0.15 0.09 
        * ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัตามงบการเงินส าหรับปี 2558 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและ
รับรองจากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบ
บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2558 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรได้มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจำรณำอนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนของ

http://www.uac.co.th/
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บริษัท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนท่ีเหลือจำกกำรจัดสรรเพ่ือรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จ ำนวน 
78,742,101 หุ้ น จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 373,173,701 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 
333,802,650.50 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 667,605,301 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท และ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรลดทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้
ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน 333,802,650.50 บำท (สามร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสองพนัหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบ

สตางค์) 
           แบง่ออกเป็น    667,605,301 หุ้น  (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าพนัสามร้อยหนึง่หุ้น)               
           มลูค่าหุ้นละ                0.50  บาท (ห้าสบิสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น 
          หุ้นสามญั         667,605,301 หุ้น (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าพนัสามร้อยหนึง่หุ้น)   
          หุ้นบริุมสิทธิ                     -     หุ้น 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 373,173,701 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 333,802,650.50 บำท 
แบ่งออกเป็นหุ้ นสำมัญจ ำนวน 667,605,301 หุ้ น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้ นละ 0.50 บำท และกำรแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรลดทนุจดทะเบียน 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2558 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้และส ำรองทุก
ประเภทตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยในปี 2558 บริษัทมียอดก ำไรสทุธิเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 86,754,105.74 บำท  และหกัทนุส ำรองตำมกฎหมำย 4,337,705.29 บำท  ท่ีประชมุคณะกรรมกำรจงึมี
มติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นเงินจ ำนวน 66,760,530.10 
บำท  โดยเงินปันผลดงักลำ่วจะจ่ำยออกจำกบญัชีก ำไรสทุธิและก ำไรสะสม และเป็นเงินก ำไรท่ีเสียภำษีในอตัรำ
ร้อยละ 23 และเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งผลก ำไรท่ีได้รับยกเว้น ตำมล ำดบั จ ำนวน 0.009 และ 0.091 บำท 
ตำมล ำดบั  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดใน
ประมวลรัษฎำกรมำตรำ 47 ทวิ ดงัตอ่ไปนี ้
-  เงินปันผลจ ำนวน 0.009 บำทตอ่หุ้น จ่ำยจำกก ำไรสทุธิของกิจกำรท่ีเสียภำษีเงินได้นิติบคุคลอตัรำร้อยละ 23  
ผู้ ได้รับเงินปันผลสำมำรถหกัเครดิตภำษีได้ในอตัรำ 23/77 ของเงินปันผล 

-  เงินปันผลจ ำนวน 0.091 บำทตอ่หุ้น จ่ำยจำกเงินปันผลหรือเงินสว่นแบ่งผลก ำไรท่ีได้รับยกเว้น ผู้ได้รับเงินปัน
ผลไม่ได้รับเครดิตภำษี 
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โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีท่ีผ่ำนมำ ดงันี ้
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 2558 2557 

รำยได้รวม 1,293,051,234.66 1,091,222,041.80 

ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 86,754,105.74 81,444,864.27 

ก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและส ำรองตำมกฎหมำย 82,416,400.45 77,372,621.06 

ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร 175,920,720.69 131,994,977.38 

จ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว 667,605,301 554,222,076 

เงินปันผลตอ่หุ้น  0.10 0.06945 

เงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ 66,760,530.10 38,490,657.14 

สดัส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับก ำไรสทุธิ หลงัหักภำษี
และส ำรองตำมกฎหมำย (ร้อยละ) 

81.00 49.75 

ทัง้นี ้กำรให้สิทธิดงักลำ่วยงัมีควำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกต้องรอกำรอนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติตัง้ส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มอีก 
4,337,705.29 บำท ซึง่จะท ำให้บริษัทมีเงินส ำรองสะสมเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 28,897,077.03 คิดเป็นร้อย
ละ 7.74 ของทุนจดทะเบียน ณ ก่อนกำรจ่ำยหุ้นปันผล  และจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ใน
อตัรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นเงินจ ำนวน 66,760,530.10 บำท โดยเงินปันผลดงักลำ่วจะจ่ำยออกจำกบญัชีก ำไร
สทุธิและก ำไรสะสมและเป็นเงินก ำไรท่ีเสียภำษีในอตัรำร้อยละ 23 และเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งผลก ำไรท่ี
ได้รับยกเว้น ตำมล ำดบั จ ำนวน 0.009 และ 0.091 บำท ตำมล ำดบั โดยก ำหนดวนับันทึกรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผล ในวันท่ี 3 พฤษภำคม 2559 และให้รวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นตำม มำตรำ 225 ของ พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นในวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2559 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลใน
วนัท่ี 19 พฤษภำคม 2559 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดว่าในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปี
นีก้รรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร. ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ 
3. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา กรรมการอิสระ 
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โดยท่ีบริษัทได้ประกำศในเว็บไซด์ของบริษัทเพ่ือเชิญให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ำมีคุณสมบัติ
เหมำะสม เพ่ือรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท  รวมทัง้กำรเสนอระเบียบวำระต่ำงๆ แต่ไม่มีกำรเสนอ
รำยช่ือกรรมกำรหรือระเบียบวำระเข้ำมำยังบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทนได้
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ โดยได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้ด้ำนคณุสมบตัิ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญแล้ว และเสนอ
ให้เลือกตัง้กรรมกำรทัง้ 3 ทำ่นท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตอ่อีกวำระหนึง่ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในกรณีนี ้ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ รศ.ดร. ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา  นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ 
นางสาวจีระพนัธ์ จินดา ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึง่ เน่ืองด้วยบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น (ประวตัิของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมา
ด้วย 3) 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2559 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจ และการเตบิโตทางผลก าไรของ บริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ของบริษัท  โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 มีดงันี ้
(1) คา่ตอบแทนรายเดือน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 2559 2558 หน่วย 
ประธานกรรมการ 25,000 25,000 ตอ่คน/เดือน 
กรรมการ 10,000 10,000 ตอ่คน/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 ตอ่คน/เดือน 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 ตอ่คน/เดือน 
กรรมการบริหาร 5,000 5,000 ตอ่คน/เดือน 
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม ไม่เกนิ 2.0 ล้านบาท ไม่เกนิ 2.0 ล้านบาท ต่อปี 
โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่เกนิ 3.9 ล้านบาท ไม่เกนิร้อยละ 1.5 

ของก าไรสุทธิของงบ
การเงนิรวม 

ต่อปี 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินเบีย้ประกันไม่เกิน 
30,000 บาทตอ่คนตอ่ปี 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการประจ าปี 2559 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ก าหนดโบนสัส าหรับกรรมการท่ีไม่ใช่
ผู้ บริหารเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 3,900,000 บาท และอนุมัติวงเงินเบีย้ประกันของกรรมการไม่เกิน 
30,000 บาทตอ่คนตอ่ปี 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ 

  
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2559 
 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีแหง่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ 

เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ซึง่บริษัท
ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว   จงึขอเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือ 
ดงันี ้

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ 
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท นบัเป็นรอบบญัชีท่ี 2) 

2. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

3. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 8125 
(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

แหง่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับ
รอบปีบญัชี 2559 ซึง่มีข้อมลูเปรียบเทียบจ านวนเงินคา่ตอบแทนการสอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 2559 2558 

คำ่สอบบญัชีบริษัท 1,380,000 1,320,000 

คำ่สอบบญัชีบริษัทย่อย 1,100,000 1,071,000 

รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 2,480,000 2,391,000 

หมายเหต:ุ ไม่รวมคา่บริการอ่ืนๆ เช่น คา่บริการตรวจสอบ BOI  คา่แปลงบการเงินภาษาองักฤษ  คา่พาหนะ  
คา่เอกสารสิง่พิมพ์  คา่ตดิตอ่สื่อสาร และอ่ืนๆ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชี ประจ ำปี 2559 เป็นจ านวนไม่เกิน 2,480,000 บาท 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 433,942,650.50 บาท 
และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียน 
ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมตเิสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป โดยกำรออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 200,280,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  ทัง้นี ้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจพิจำรณำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุในครำวเดียวกนัหรือหลำยครำวก็ได้ 
และจะเสนอขำยหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทกุกลุ่มบุคคลรวมกันในครำวเดียวกันก็ได้  โดยทนุช ำระแล้วใน
ส่วนท่ีเพิ่มจะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 30 ของทนุช ำระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็น
จ ำนวน 200,280,000 หุ้ น และหำกจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขำยหุ้ นต่อประชำชนทั่วไปหรือบุคคลใน
วงจ ำกัด ทนุช ำระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 20 ของทนุช ำระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมี
มติให้เพิ่มทนุ ซึง่เป็นจ ำนวน 133,520,000 หุ้น และหำกจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั ทนุช ำระแล้ว
ในส่วนท่ีเพิ่มต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 10 ของทุนช ำระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็น
จ ำนวน 66,760,000 หุ้น  รวมถึงกำรก ำหนดรำคำเสนอขำย วัน และเวลำ ท่ีเสนอขำยและรำยละเอียดและ
เง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว  โดยจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวให้แล้วเสร็จ
ภำยในวนัท่ีบริษัทจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีในครัง้ถดัไปหรือภำยในวนัท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องจดัให้
มีกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน   
 
และพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุน
ทะเบียน เป็นดงันี ้
ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียน 433,942,650.50 บำท (สี่ร้อยสำมสิบสำมล้ำนเก้ำแสนสี่หมื่นสองพนัหกร้อยห้ำสิบบำทห้ำสิบสตำงค์)            
           แบง่ออกเป็น          867,885,301 หุ้น   (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้ำนแปดแสนแปดหม่ืนห้ำพนัสำมร้อยหนึง่หุ้น)               
           มลูค่ำหุ้นละ                        0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์) 
           โดยแบง่ออกเป็น 
           หุ้นสำมญั               867,885,301 หุ้น   (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้ำนแปดแสนแปดหม่ืนห้ำพนัสำมร้อยหนึง่หุ้น)               
             หุ้นบริุมสิทธิ                          -     หุ้น 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัท
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 200,280,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้
หุ้นละ 0.50 บำท  และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียน 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate)จ านวน 
200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวนไม่เกิน 200,280,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  โดยมีรายละเอียดการจดัสรรปรากฏในแบบ
รายงานการเพิ่มทนุ (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) สรุปได้ดงันี ้

จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว จ านวนหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) สำมญั ไม่เกินร้อยละ 20 133,520,000 

ประชำชน(PO) สำมญั - - 

บคุคลในวงจ ำกดั(PP) สำมญั ไม่เกินร้อยละ 10 66,760,000 
รวมทัง้สิน้   ไม่เกนิร้อยละ 30 200,280,000 

ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้ นดังกล่าว  รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุนี ้
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 
200,280,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ตามรายละเอียดข้างต้น 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
    

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือ
เทยีบเท่า  
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  
ภำยในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บำท  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
วตัถปุระสงค์ : 1) เพ่ือจัดหำเงินทุนส ำหรับใช้ในช ำระคืนเงินกู้  กำรลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุน

หมนุเวียนทัว่ไป 
2) เพื่อสร้ำงผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยโดยเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกให้กบัผู้
ลงทนุของบริษัท 

ประเภทตรำสำรหนี ้ : หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มี
หลกัประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

มลูคำ่กำรเสนอขำย : วงเงินรวมและมูลค่ำคงค้ำงไม่เกิน 1,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดย
สำมำรถออกและเสนอขำยเพียงชุดเดียวหรือหลำยชุดในครำวเดียวกัน หรือหลำย
ครำวก็ได้ 
 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีกำรไถ่ถอนหุ้ นกู้ ก่อนก ำหนด และ/หรือ หุ้ นกู้ ครบก ำหนด บริษัท
สำมำรถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมลูค่ำเสนอขำยหุ้นกู้ ชดุใหม่รวมกบัมลูค่ำ
หุ้นกู้คงค้ำงเดิมท่ียงัไม่ได้รับกำรไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 1,000,000,000 บำท 
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หรือเทียบเทำ่ 
อำยตุรำสำรหนี ้ : ไม่เกิน 10 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุ้นกู้   
สกลุเงิน : สกลุเงินบำท และ/หรือ สกลุเงินตรำตำ่งประเทศในจ ำนวนเทียบเทำ่ 
อตัรำดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภำวะตลำดในขณะท่ีออกและเสนอขำยแตล่ะครัง้ 
กำรไถ่ถอนก่อน
ก ำหนด 

: ผู้ ถือหุ้นกู้ อำจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก ำหนด และ/หรือ บริษัทอำจมี
หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก ำหนด ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมข้อตกลงและเง่ือนไข
ของกำรออกหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

กำรเสนอขำย : เสนอขำยหุ้นกู้ ในครำวเดียว และ/หรือ หลำยครำว และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือ 
ในลกัษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะท ำกำรเสนอขำยหุ้นกู้ ดงักล่ำวใน
ประเทศ และ/หรือ ในต่ำงประเทศ ให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ 
ผู้ลงทุนเฉพำะเจำะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถำบันในประเทศ 
และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถำบันในต่ำงประเทศ  และ/หรือ ผู้ ลงทุนรำยใหญ่ ในครำว
เดียวกันหรือหลำยครำว ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือ
กฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องซึง่มีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขำยหุ้นกู้นัน้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ จะขึน้อยู่กับควำมเหมำะสมของภำวะตลำดในขณะท่ี
ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ และปัจจยัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
ทัง้นี ้ให้คณะกรรมกำร หรือ คณะกรรมกำรบริหำร หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษัท หรือ คณะกรรมกำร
บริหำรได้รับมอบหมำย มีอ ำนำจในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ออกและเสนอขำยหุ้ นกู้  ในส่วนท่ียังไม่ได้ก ำหนด ตำมควำมจ ำเป็นและเห็นสมควรท่ีจะต้องก ำหนดตำม
กฎหมำยและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เช่น ช่ือหุ้นกู้  ลกัษณะกำรขำยหุ้นกู้  จ ำนวนหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขำยในแต่
ละครำว ประเภทของหุ้น กำรค ำ้ประกัน หลกัประกันรำคำเสนอขำยต่อหน่วย อำยุ ระยะเวลำไถ่ถอน สิทธิไถ่
ถอนก่อนก ำหนด สิทธิและหน้ำท่ีอ่ืนใดตำมประเภทหุ้นกู้ ท่ีจะออกในแตล่ะครำว อตัรำดอกเบีย้ วิธีกำรช ำระเงิน
ต้นและดอกเบีย้ วิธีกำรและระยะเวลำกำรเสนอขำยและจดัสรร และรำยละเอียดกำรเสนอขำย นำยทะเบียน
หุ้นกู้  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  รวมถึงกำรน ำหุ้นกู้ดงักลำ่วไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดตรำสำรหนี ้
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือตลำดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มี
อ ำนำจด ำเนินกำรขออนญุำตด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลู และกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และ
มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ทัง้ปวงตำมที่จ ำเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้   
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  โดยมี
มลูคำ่เสนอขำยไม่เกิน 1,000,000,000 บำท หรือเทียบเทำ่ โดยมีเง่ือนไขตำมที่เสนอ 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  



 

บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที ่1 อาคาร ทพีีแอนดท์ ี ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19  ถนนวภิาวดรีงัสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900  

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

 

วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการก าหนดวนับนัทกึรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 14

มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 

 
อนึ่ง บริษัท ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุ พร้อมเอกสารการประชมุไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย

แล้ว และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถามท่ีต้องการให้บริษัท ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอครัง้นี ้สามารถจัดส่ง
ค าถามลว่งหน้าได้ท่ี sajjaporn@uac.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2936-1700 

 
จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน

ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุสามารถจะเข้าประชมุด้วยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนซึง่บรรลุ
นิติภาวะหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 8 (หนงัสือมอบฉันทะ) เข้าประชมุและ
ออกเสียงแทนท่านในการประชมุ และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้
ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือช่ือในหลกัฐานตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 (แบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ) และ 8 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือน ามาแสดงแก่
เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ  
 

         

           นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 
                      ประธานกรรมการ 
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