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วันที่ 18 มีนาคม 2559
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2559

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2558 (สาหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2558 ในรูปแบบของแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD-ROM) จานวน 1 แผ่น (สาหรับวาระที่ 2)
3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ
(สาหรับวาระที่ 6)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สาหรับวาระที่ 10)
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องการประชุมผู้ถือหุ้น
6. วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
7. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนาให้ ใช้ แบบ ข.)
9. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 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 บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจาปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทได้ จัดประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท ประจาปี 2558 เมื่ อวันที่ 9 เมษายน 2558 ซึ่งได้ มีการจัดทา
รายงานการประชุมและได้ ส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลาที่กาหนด และได้ เผยแพร่ รายงานการ
ประชุมทางเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) แล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและสมควรเสนอให้ ที่
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ประจ าปี 2558 เมื่ อ วัน ที่ 9
เมษายน 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 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2558 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจาปี ตามที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2559 นอกจากนี ้ยังได้ เผยแพร่รายงานประจาปี ทางเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) ด้ วย
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2558
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ - เป็ นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง –
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสาหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงิน
สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ดังรายละเอียดในรายงานประจาปี 2558 (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2) ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2558
2557
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
2,735.14
1,780.05
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
1,623.73
810.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
1,111.41
969.75
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
1,465.17
1,011.58
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
94.00
51.04
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว (หุ้น)
631,874,101
554,222,076
กาไรต่อหุ้น (บาท)*
0.15
0.09
* คานวณจากจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักตามงบการเงินสาหรับปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทและการตรวจสอบและ
รับรองจากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริ ษัท สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2558
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ 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 โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจำกกำรจัดสรรเพื่ อรองรั บใบสำคัญ แสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวน
78,742,101 หุ้ น จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน 373,173,701 บำท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ ำนวน
333,802,650.50 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท และ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรลดทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน 333,802,650.50 บำท (สามร้ อยสามสิบสามล้ านแปดแสนสองพันหกร้ อยห้ าสิบบาทห้ าสิบ
สตางค์)
แบ่งออกเป็ น 667,605,301 หุ้น (หกร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหกแสนห้ าพันสามร้ อยหนึง่ หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
667,605,301 หุ้น (หกร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหกแสนห้ าพันสามร้ อยหนึง่ หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
จำกทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 373,173,701 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 333,802,650.50 บำท
แบ่งออกเป็ นหุ้น สำมัญ จำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้ ห้ ุนละ 0.50 บำท และกำรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มั ติการจัด สรรเงิน กาไรสุ ท ธิ เพื่ อเป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงิน ปั น ผล
ประจาปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ และสำรองทุก
ประเภทตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยในปี 2558 บริ ษัทมียอดกำไรสุทธิเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 86,754,105.74 บำท และหักทุนสำรองตำมกฎหมำย 4,337,705.29 บำท ที่ประชุมคณะกรรมกำรจึงมี
มติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี สำหรับผลกำรดำเนินงำน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็ นเงินจำนวน 66,760,530.10
บำท โดยเงินปั นผลดังกล่ำวจะจ่ำยออกจำกบัญชีกำไรสุทธิและกำไรสะสม และเป็ นเงินกำไรที่เสียภำษี ในอัตรำ
ร้ อยละ 23 และเงินปั นผลหรื อเงินส่วนแบ่งผลกำไรที่ได้ รับยกเว้ น ตำมลำดับ จำนวน 0.009 และ 0.091 บำท
ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษี เงินปั นผลตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประมวลรัษฎำกรมำตรำ 47 ทวิ ดังต่อไปนี ้
- เงินปั นผลจำนวน 0.009 บำทต่อหุ้น จ่ำยจำกกำไรสุทธิของกิจกำรที่เสียภำษี เงินได้ นิติบคุ คลอัตรำร้ อยละ 23
ผู้ได้ รับเงินปั นผลสำมำรถหักเครดิตภำษี ได้ ในอัตรำ 23/77 ของเงินปั นผล
- เงินปั นผลจำนวน 0.091 บำทต่อหุ้น จ่ำยจำกเงินปั นผลหรื อเงินส่วนแบ่งผลกำไรที่ได้ รับยกเว้ น ผู้ได้ รับเงินปั น
ผลไม่ได้ รับเครดิตภำษี

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลในปี ที่ผ่ำนมำ ดังนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
รำยได้ รวม
1,293,051,234.66

2557
1,091,222,041.80

กำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

86,754,105.74

81,444,864.27

กำไรสุทธิหลังหักภำษี และสำรองตำมกฎหมำย
กำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว
เงินปั นผลต่อหุ้น
เงินปั นผลจ่ำยทังสิ
้ ้น
สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักภำษี
และสำรองตำมกฎหมำย (ร้ อยละ)

82,416,400.45
175,920,720.69
667,605,301
0.10
66,760,530.10
81.00

77,372,621.06
131,994,977.38
554,222,076
0.06945
38,490,657.14
49.75

ทังนี
้ ้ กำรให้ สิทธิดงั กล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอน เนื่องจำกต้ องรอกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติตงส
ั ้ ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มอีก
4,337,705.29 บำท ซึง่ จะทำให้ บริ ษัทมีเงินสำรองสะสมเป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 28,897,077.03 คิดเป็ นร้ อย
ละ 7.74 ของทุนจดทะเบียน ณ ก่อนกำรจ่ ำยหุ้นปั นผล และจ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ใน
อัตรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็ นเงินจำนวน 66,760,530.10 บำท โดยเงินปั นผลดังกล่ำวจะจ่ำยออกจำกบัญชีกำไร
สุทธิและกำไรสะสมและเป็ นเงินกำไรที่เสียภำษี ในอัตรำร้ อยละ 23 และเงินปั นผลหรื อเงินส่วนแบ่งผลกำไรที่
ได้ รับยกเว้ น ตำมลำดับ จำนวน 0.009 และ 0.091 บำท ตำมลำดับ โดยกำหนดวันบันทึกรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิ รับเงินปั นผล ในวัน ที่ 3 พฤษภำคม 2559 และให้ รวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำม มำตรำ 225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภำคม 2559 และกำหนดจ่ำยเงินปั นผลใน
วันที่ 19 พฤษภำคม 2559
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปี
นี ้กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
กรรมการ
3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา
กรรมการอิสระ
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โดยที่ บ ริ ษั ท ได้ ป ระกำศในเว็บ ไซด์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ เชิ ญ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น เสนอรำยชื่ อ บุค คลที่ เห็ นว่ำมี คุณ สมบัติ
เหมำะสม เพื่ อรับ กำรคัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริ ษั ท รวมทัง้ กำรเสนอระเบียบวำระต่ำงๆ แต่ไม่มีกำรเสนอ
รำยชื่ อ กรรมกำรหรื อ ระเบี ย บวำระเข้ ำ มำยังบริ ษั ท คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำ ตอบแทนได้
ด ำเนิ น กำรตำมกระบวนกำรสรรหำ โดยได้ พิ จ ำรณำถึ งควำมเหมำะสมที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ สูงสุด แก่ ก ำร
ดำเนินงำนของบริ ษัท ทังด้
้ ำนคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญแล้ ว และเสนอ
ให้ เลือกตังกรรมกำรทั
้
ง้ 3 ท่ำนที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระให้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึง่
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียในกรณี นี ้ ได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน คือ รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ
นางสาวจีระพันธ์ จินดา ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท
อีกวาระหนึง่ เนื่องด้ วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น (ประวัติของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 3)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ สาหรั บปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบจากข้ อมูลอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของ บริ ษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ของบริ ษัท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559 มีดงั นี ้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่ าตอบแทนรายเดือน
2559
2558
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 2.0 ล้ านบาท
ต่ อปี
โบนัสกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ไม่ เกิน 3.9 ล้ านบาท ไม่ เกินร้ อยละ 1.5
ต่ อปี
ของกาไรสุทธิของงบ
การเงินรวม
(2) ค่าตอบแทนอื่ น ๆ : ประกัน สุข ภาพ ประกัน ชี วิ ต และ ประกัน อุบัติ เหตุ ในวงเงิน เบี ย้ ประกัน ไม่ เกิ น
30,000 บาทต่อคนต่อปี
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ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการประจาปี 2559 เป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท กาหนดโบนัสสาหรับกรรมการที่ไม่ใช่
ผู้บ ริ ห ารเป็ น จ านวนรวมทัง้ สิ น้ ไม่ เกิ น 3,900,000 บาท และอนุมัติ ว งเงิน เบี ย้ ประกัน ของกรรมการไม่ เกิ น
30,000 บาทต่อคนต่อปี
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุม
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ
เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและของบริ ษัทย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2559 ซึง่ บริ ษัท
ดังกล่าวไม่ มี ความสัม พัน ธ์ และไม่ มี ส่วนได้ เสีย กับ บริ ษั ท บริ ษั ทย่อย ผู้บ ริ หาร ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีตามรายชื่อ
ดังนี ้
1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท นับเป็ นรอบบัญชีที่ 2)
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 บญ
ั ชี 2559 ซึง่ มีข้อมูลเปรี ยบเทียบจานวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ที่ผ่านมา ดังนี ้
รายละเอียดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
2559
2558
ค่ำสอบบัญชีบริ ษัท

1,380,000

1,320,000

ค่ำสอบบัญชีบริ ษัทย่อย

1,100,000

1,071,000

รวมค่ าตอบแทนทัง้ สิน้

2,480,000

2,391,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ เช่น ค่าบริ การตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ
ค่าเอกสารสิง่ พิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็ นจานวนไม่เกิน 2,480,000 บาท
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)

จากทุนจดทะเบียนเดิม 333,802,650.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 433,942,650.50 บาท
และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนทะเบียน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีมติเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
แบบมอบอำนำจทัว่ ไป โดยกำรออกหุ้นสำมัญจำนวน 200,280,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท ทังนี
้ ้
มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจพิจำรณำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครำวเดียวกันหรื อหลำยครำวก็ได้
และจะเสนอขำยหุ้นให้ กลุ่มบุคคลใดก่อนหรื อทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในครำวเดียวกันก็ได้ โดยทุน ชำระแล้ วใน
ส่วนที่เพิ่มจะต้ องไม่เกิน กว่ำร้ อยละ 30 ของทุนชำระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุน ซึ่งเป็ น
จำนวน 200,280,000 หุ้น และหำกจัดสรรหุ้นเพิ่ ม ทุนโดยวิธีเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนทั่วไปหรื อบุค คลใน
วงจำกัด ทุนชำระแล้ วในส่วนที่เพิ่มต้ องไม่เกินกว่ำร้ อยละ 20 ของทุนชำระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมี
มติให้ เพิ่มทุน ซึง่ เป็ นจำนวน 133,520,000 หุ้น และหำกจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด ทุนชำระแล้ ว
ในส่วนที่เพิ่มต้ องไม่เกินกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนชำระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุน ซึ่งเป็ น
จำนวน 66,760,000 หุ้น รวมถึงกำรกำหนดรำคำเสนอขำย วัน และเวลำ ที่เสนอขำยและรำยละเอี ยดและ
เงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวให้ แล้ วเสร็ จ
ภำยในวันที่บริ ษัทจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครัง้ ถัดไปหรื อภำยในวันที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องจัดให้
มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครัง้ ถัดไป ทังนี
้ ้แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
และพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มทุน
ทะเบียน เป็ นดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน 433,942,650.50 บำท (สี่ร้อยสำมสิบสำมล้ ำนเก้ ำแสนสี่หมื่นสองพันหกร้ อยห้ ำสิบบำทห้ ำสิบสตำงค์)
แบ่งออกเป็ น
867,885,301 หุ้น (แปดร้ อยหกสิบเจ็ดล้ ำนแปดแสนแปดหมื่นห้ ำพันสำมร้ อยหนึง่ หุ้น)
มูลค่ำหุ้นละ
0.50 บำท (ห้ ำสิบสตำงค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสำมัญ
867,885,301 หุ้น (แปดร้ อยหกสิบเจ็ดล้ ำนแปดแสนแปดหมื่นห้ ำพันสำมร้ อยหนึง่ หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 200,280,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 0.50 บำท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มั ติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)จานวน
200,280,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
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ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรปรากฏในแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4) สรุปได้ ดงั นี ้
จัดสรรให้ แก่
ประเภทหุ้น
ร้ อยละต่ อทุนชาระแล้ ว
จานวนหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)
สำมัญ
ไม่เกินร้ อยละ 20
133,520,000
ประชำชน(PO)
บุคคลในวงจำกัด(PP)
รวมทัง้ สิน้

สำมัญ
สำมัญ

ไม่เกินร้ อยละ 10
ไม่ เกินร้ อยละ 30

66,760,000
200,280,000

ทังนี
้ ้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การจัด สรรและการเสนอขายหุ้น ดังกล่าว รวมทัง้ มี อ านาจในการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง และมีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน
200,280,000 หุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท เพื่ อ รองรั บ การเพิ่ ม ทุน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General
Mandate) ตามรายละเอียดข้ างต้ น
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11

พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่ าเสนอขายไม่ เกิน 1,000,000,000 บาท หรื อ
เทียบเท่ า
ที่ประชุมคณะกรรมกำรมี มติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
ภำยในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์
: 1) เพื่ อจัดหำเงินทุนสำหรั บใช้ ในชำระคืนเงินกู้ กำรลงทุน และ/หรื อ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนทัว่ ไป
2) เพื่อสร้ ำงผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่หลำกหลำยโดยเป็ นกำรเพิ่มทำงเลือกให้ กบั ผู้
ลงทุนของบริ ษัท
ประเภทตรำสำรหนี ้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อ ประเภทด้ อยสิทธิ หรื อไม่ด้อยสิทธิ มีหรื อไม่มี
หลักประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่ำกำรเสนอขำย : วงเงินรวมและมูลค่ำคงค้ ำงไม่เกิน 1,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดย
สำมำรถออกและเสนอขำยเพียงชุดเดียวหรื อหลำยชุดในครำวเดียวกัน หรื อหลำย
ครำวก็ได้
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรื อ หุ้นกู้ครบกำหนด บริ ษั ท
สำมำรถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่ำเสนอขำยหุ้นกู้ชดุ ใหม่รวมกับมูลค่ำ
หุ้นกู้คงค้ ำงเดิมที่ยงั ไม่ได้ รับกำรไถ่ถอนต้ องไม่เกินวงเงินรวม 1,000,000,000 บำท
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อำยุตรำสำรหนี ้
สกุลเงิน
อัตรำดอกเบี ้ย
กำรไถ่ถอนก่อน
กำหนด

:
:
:
:

กำรเสนอขำย

:

เงื่อนไขอื่นๆ

:

หรื อเทียบเท่ำ
ไม่เกิน 10 ปี นับจำกวันที่ออกหุ้นกู้
สกุลเงินบำท และ/หรื อ สกุลเงินตรำต่ำงประเทศในจำนวนเทียบเท่ำ
ขึ ้นอยูก่ บั สภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยแต่ละครัง้
ผู้ถือหุ้นกู้อำจมีหรื อไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรื อ บริ ษัทอำจมี
หรื อไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตำมข้ อตกลงและเงื่อนไข
ของกำรออกหุ้นกู้ในแต่ละครัง้
เสนอขำยหุ้นกู้ในครำวเดียว และ/หรื อ หลำยครำว และ/หรื อ เป็ นโครงกำร และ/หรื อ
ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำกำรเสนอขำยหุ้นกู้ดงั กล่ำวใน
ประเทศ และ/หรื อ ในต่ำงประเทศ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป (Public Offering) และ/หรื อ
ผู้ลงทุนเฉพำะเจำะจง (Private Placement) และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถำบันในประเทศ
และ/หรื อ ผู้ล งทุน สถำบัน ในต่ ำ งประเทศ และ/หรื อ ผู้ล งทุน รำยใหญ่ ในครำว
เดียวกันหรื อหลำยครำว ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ คณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน หรื อ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องซึง่ มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขำยหุ้นกู้นนั ้
กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้จะขึ ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของภำวะตลำดในขณะที่
ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ทัง้ นี ้ ให้ คณะกรรมกำร หรื อ คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อ คณะกรรมกำร
บริ หำรได้ รับมอบหมำย มีอำนำจในกำรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ในส่วนที่ ยังไม่ ได้ ก ำหนด ตำมควำมจ ำเป็ นและเห็น สมควรที่ จ ะต้ อ งก ำ หนดตำม
กฎหมำยและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะกำรขำยหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขำยในแต่
ละครำว ประเภทของหุ้น กำรค ้ำประกัน หลักประกันรำคำเสนอขำยต่อหน่วย อำยุ ระยะเวลำไถ่ถอน สิทธิไถ่
ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้ ำที่อื่นใดตำมประเภทหุ้นกู้ที่ จะออกในแต่ละครำว อัตรำดอกเบี ้ย วิธีกำรชำระเงิน
ต้ นและดอกเบี ้ย วิธีกำรและระยะเวลำกำรเสนอขำยและจัดสรร และรำยละเอียดกำรเสนอขำย นำยทะเบียน
หุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงกำรนำหุ้นกู้ดงั กล่ำวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดตรำสำรหนี ้
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรื อตลำดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้ มี
อำนำจดำเนินกำรขออนุญำตดำเนินกำรเปิ ดเผยข้ อมูล และกำรดำเนินกำรอื่นใดกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง และ
มีอำนำจในกำรดำเนินกำรใดๆ ทังปวงตำมที
้
่จำเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ โดยมี
มูลค่ำเสนอขำยไม่เกิน 1,000,000,000 บำท หรื อเทียบเท่ำ โดยมีเงื่อนไขตำมที่เสนอ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการกาหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันที่ 14
มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559
อนึ่ง บริ ษัท ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม พร้ อมเอกสารการประชุมไว้ บนเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) ด้ วย
แล้ ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัท ชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครัง้ 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 าร่วมประชุมสามารถจะเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นซึง่ บรรลุ
นิติภาวะหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 8 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้ าประชุมและ
ออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น จึงขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้ อความพร้ อมลงลายมื อชื่อในหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 (แบบฟอร์ มการ
ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ วมการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ) และ 8 (หนังสื อ มอบฉัน ทะ) ล่วงหน้ า ก่ อ นวัน ประชุม หรื อ น ามาแสดงแก่
เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

นายไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
ประธานกรรมการ
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