
(F53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

 
ข้าพเจ้า บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ  ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 
2560 ระหวา่งเวลา 17.00 – 18.30 น. เก่ียวกบัการลดทนุ เพิ่มทนุ และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
 
1) การลดทุนและการเพิ่มทุน 

 ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 433,942,650.50 บาท เป็น 333,802,650.50 บาท 
โดยการตดัหุ้นท่ีเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป จ านวน 200,280,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 333,802,650.50 บาท เป็น 433,942,650.50 
บาท โดยออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 200,280,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 100,140,000 บาท โดย
เป็นการเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)   

 
2) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก่ ประเภท

หลักทรัพย์ 
จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ

ทุนช าระ
แล้ว 

หมายเหตุ 

1) ผู้ ถือหุ้นเดิม 
 
 

หุ้นสามญั 133,520,000 20 โดยทนุช าระแล้วในสว่นท่ีเพ่ิมต้องไมเ่กินกวา่ร้อยละ 
30 ของทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมี
มติให้เพ่ิมทนุ ซึง่เป็นจ านวนรวมเท่ากบั 200.28 
ล้านหุ้น และหากจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุโดยวิธีขายตอ่
บคุคลในวงจ ากดั ทนุช าระแล้วในสว่นท่ีเพ่ิมต้องไม่
เกินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ี
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทนุ ซึง่เป็นจ านวน
เท่ากบั 66.76 ล้านหุ้น 

2) บคุคลใน
วงจ ากดั 

หุ้นสามญั 66,760,000 10 

 
3. ก าหนดวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดวนัประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุม ชัน้ 25 
อาคารทีพี แอนด์ ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  โดยก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ 
พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 
 
4. การขออนุญาตการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต   
 4.1  กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียน 
 4.2  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อขออนมุตัิให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 
                                



   
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิเพิ่มทุน 
เพื่อระดมทนุมาใช้ส าหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
 
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1. เพื่อเพิ่มความยดืหยุน่ของโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯจะมแีหลง่เงินทนุเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจ  
2. เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งในหุ้นของบริษัทฯ 

 
7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

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

 ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย (หากมี) หลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการ
จองซือ้หุ้นกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในวนัท่ีมีสิทธิ
รับเงินปันผลในอนาคตด้วย 
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 
ไมม่ี 

 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
                             ขัน้ตอนการด าเนินการ                   วันที่ 
วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติในเร่ืองการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
วนัท่ีแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 16 มีนาคม 2560 
วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญั 
ประจ าปีผู้ ถือหุ้น 

17 มีนาคม 2560 

วนัประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 20 เมษายน 2560 
วนัน ามติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพ่ิมทนุตอ่กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุ 

สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 

 

 

 



 

บริษัทฯขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

ลายมือช่ือ........................................................กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

        (นายชชัพล ประสพโชค) 

                              กรรมการผู้จดัการ  

 

ลายมือช่ือ........................................................กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

                (นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส) 

            ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและบญัชี 

 
 
 
 
 


