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วนัท่ี 20 มีนาคม 2560 

เร่ือง  เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
  บริษัท ยเูอซี โกลบอล  จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2559 (ส าหรับวาระท่ี 1) 
2. รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบของแผน่บนัทกึข้อมลู (CD-ROM) จ านวน 1 แผน่ (ส าหรับวาระท่ี 2) 
3. ประวตัิของกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ และนิยามกรรมการอิสระ (ส าหรับ
วาระท่ี 6) 

4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (ส าหรับวาระท่ี 9 และ 10) 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องการประชมุผู้ถือหุ้น  
6. วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 
7. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) 
9. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 
 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องประชมุ ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อ
พิจารณาวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559  ซึง่ได้มีการจดัท ารายงานการ
ประชมุและได้สง่ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชมุทางเวบ็ไซด์ของ
บริษัท (www.uac.co.th) แล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่ รายงานการประชมุได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2559 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจ าปี ตามที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  นอกจากนี ้
ยงัได้เผยแพร่รายงานประจ าปีทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย 

 

UAC GLOBAL Public Company Limited 
1  TP & T Tower, 19

th
 Floor, Soi Vibhavadirangsit 19,  Vibhavadirangsit Road,  Chatuchak Sub-District, 

Chatuchak District, Bangkok 10900 Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700 website: www.uac.co.th   
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 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  - เป็นวาระรับทราบไมต้่องลงคะแนนเสยีง – 
 

วาระที่ 3 
 

พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบการเงินส าหรับปี 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงั
รายละเอียดในรายงานประจ าปี 2559 (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

งบการเงนิรวม 2559 2558 
สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 2,980.09 2,735.14 
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 1,713.89 1,623.73 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,266.19 1,111.41 
รายได้รวม (ล้านบาท) 1,349.92 1,465.17 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 24.40 94.00 
จ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว (หุ้น) 667,605,301 631,874,101 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท)* 0.05 0.15 
        * ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัตามงบการเงินส าหรับปี 2559 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจาก
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2559 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจำรณำอนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
โดยกำรตดัหุ้นสำมญัที่เหลือจำกกำรเพิ่มทนุแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวน 200,280,000 หุ้น 
จำกทนุจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 433,942,650.50 บำท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 333,802,650.50 บำท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบักำรลดทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน 333,802,650.50 บำท (สามร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสองพนัหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) 
           แบง่ออกเป็น    667,605,301 หุ้น  (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าพนัสามร้อยหนึง่หุ้น)               
           มลูคา่หุ้นละ                0.50  บาท (ห้าสิบสตางค์) 
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โดยแบง่ออกเป็น 
          หุ้นสามญั         667,605,301 หุ้น (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าพนัสามร้อยหนึง่หุ้น)   
          หุ้นบริุมสิทธิ                     -     หุ้น 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จำกทนุ

จดทะเบียนเดิม จ ำนวน 433,942,650.50 บำท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 333,802,650.50 บำท แบ่งออกเป็น
หุ้นสำมญัจ ำนวน 667,605,301 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบักำรลดทนุจดทะเบียน 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้และส ำรองทกุประเภท
ตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยในปี 2559 บริษัทมียอดก ำไรสุทธิเป็นเงินทัง้สิน้ 
7,225,564.02 บำท  และหกัทนุส ำรองตำมกฎหมำย 341,467.16 บำท  ที่ประชุมคณะกรรมกำรจึงมีมติเห็นชอบให้
เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท เป็นเงินจ ำนวน 33,380,265.05 บำท ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผล  โดยเงินปันผลดงักล่ำวจะจ่ำยออกจำกบญัชีก ำไรสะสม ซึ่งเป็นเงินปันผลหรือเงินสว่นแบ่งผลก ำไรที่
ได้รับยกเว้นไมต้่องน ำมำรวมค ำนวณเป็นรำยได้เพื่อเสยีภำษีนิติบคุคล   
 
โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีที่ผำ่นมำ ดงันี ้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 2559 2558 
รำยได้รวม 1,031,482,252.73 1,293,051,234.66 

ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 7,225,564.02 86,754,105.74 

ก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและส ำรองตำมกฎหมำย 6,884,096.86 82,416,400.45 

ก ำไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร 116,044,387.45 175,920,720.69 

จ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว 667,605,301 667,605,301 

เงินปันผลตอ่หุ้น  0.05 0.10 

- จำกก ำไรสทุธิประจ ำปี 
 - จำกก ำไรสะสม 

- 
0.05 

0.091 
0.009 

เงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ 33,380,265.05 66,760,430.10 

ทัง้นี ้กำรให้สทิธิดงักลำ่วยงัมีควำมไมแ่นน่อน เนื่องจำกต้องรอกำรอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติตัง้ส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มอีก 



 

บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 1 อาคาร ทพีีแอนดท์ี  ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดีรงัสิต 19  ถนนวภิาวดีรงัสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900  

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

 

 

341,467.16 บำท ซึ่งจะท ำให้บริษัทมีเงินส ำรองสะสมเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 29,238,544.19 คิดเป็นร้อยละ 6.74 
ของทุนจดทะเบียน และจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอัตรำหุ้ นละ 0.05 บำท เป็นเงินจ ำนวน 
33,380,265.05 บำท โดยเงินปันผลดงักล่ำวจะจ่ำยออกจำกบญัชีก ำไรสะสม ซึ่งเป็นเงินปันผลหรือเงินสว่นแบ่งผล
ก ำไรท่ีได้รับยกเว้นไมต้่องน ำมำรวมค ำนวณเป็นรำยได้เพื่อเสยีภำษีนิติบคุคล  โดยก ำหนดวนับนัทึกรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มี
สทิธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 16 มีนำคม 2560 และให้รวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นตำม มำตรำ 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นในวนัท่ี 17 มีนำคม 2560 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 24 เมษำยน 2560 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดว่าในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี
ทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปีนีก้รรมการที่ต้องออก
จากต าแหนง่ตามวาระ ประกอบด้วย 

1. นายชชัพล ประสพโชค กรรมการ 
2. รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการอิสระ 
3. รศ.ดร. ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ 

 
โดยที่บริษัทได้ประกำศในเว็บไซด์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบคุคลที่เห็นว่ำมีคณุสมบตัิเหมำะสม เพื่อ
รับกำรคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบริษัท  รวมทัง้กำรเสนอระเบียบวำระตำ่งๆ แตไ่มม่ีกำรเสนอรำยช่ือกรรมกำรหรือระเบียบ
วำระเข้ำมำยงับริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ โดยได้
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กำรด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้ด้ำนคุณสมบัติ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญ และควำมอิสระในกำรให้ควำมเห็นแล้ว และเสนอให้คณะกรรมกำร
เลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ 3 ทำ่นที่ออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกวำระหนึง่ 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียในกรณีนี ้ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น คือ นายชชัพล ประสพโชค รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ และ รศ.ดร. ปริทรรศน์ 
พนัธุบรรยงก์ ที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่อง
ด้วยบคุคลดงักลา่วเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น และบุคคลที่ได้รับเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระทัง้ 2 ท่านมีความเป็นอิสระในการให้
ความเห็นและมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด (ประวตัิของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มา
ด้วย 3) 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป
ตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมลู
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อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  โดยรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2560 มีดงันี ้

                หนว่ย : บาท 
ประเภทค่าตอบแทน 2560 2559 หน่วย 

(1) คา่ตอบแทนรายเดือน    
ประธานกรรมการ 30,000 25,000 ตอ่คน/เดือน 
กรรมการ 15,000 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 
คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม ไมเ่กิน 2.0 ล้าน ไมเ่กิน 2.0 ล้าน ตอ่ปี 
(2) โบนสักรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร ไมเ่กิน 3.5 ล้าน ไมเ่กิน 3.9 ล้าน ตอ่ปี 
(3) คา่ตอบแทนอื่นๆ : 
ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวติ และ ประกนั
อบุตัิเหต ุ

วงเงินเบีย้ประกนัรวมไม่
เกิน 315,000 บาทตอ่ปี 

วงเงินเบีย้ประกนัไมเ่กิน 
30,000 บาทตอ่คนตอ่ปี 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ก าหนดโบนัสส าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้ บริหารเป็น
จ านวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 3,500,000 บาท และอนมุตัิวงเงินเบีย้ประกนัของกรรมการไมเ่กิน 315,000 บาทตอ่ปี 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีแหง่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ซึ่งบริษัทดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่น
ได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ ผู้ ที่ เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือ ดงันี ้

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ 
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท นบัเป็นรอบบญัชีที่ 3) 

2. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 8125 หรือ 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

3. นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 7764 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

แหง่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปี
บญัชี 2560 ซึง่มีข้อมลูเปรียบเทียบจ านวนเงินคา่ตอบแทนการสอบบญัชีในปีที่ผา่นมา ดงันี  ้
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รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญช ี 2560 2559 

คำ่สอบบญัชีบริษัท 1,500,000 1,380,000 

คำ่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย 1,640,000 1,100,000 

รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 3,140,000 2,480,000 

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI  ค่าแปลงบการเงินภาษาองักฤษ  ค่าพาหนะ  ค่า
เอกสารสิง่พิมพ์  คา่ติดตอ่สือ่สาร และอื่นๆ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนด
คำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชี ประจ ำปี 2560 เป็นจ านวนไมเ่กิน 3,140,000 บาท 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 433,942,650.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียน 
ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษัทเลง็เห็นถึงโอกำสในกำรขยำยธุรกิจของบริษัท ทัง้ในด้ำนกำรลงทนุด้ำนพลงังำนทดแทน
หรือพลงังำนทำงเลือก รวมถึงกำรเข้ำซือ้กิจกำรในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับบริษัท ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องกำรเงินทุนเพิ่ม 
ประกอบกับกำรลงทุนดงักล่ำวอำจจะต้องมีกำรตดัสินใจโดยทนัทีหรือเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจำรณำอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป(General Mandate) เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัท
และเพื่อเตรียมกำรและด ำเนินกำรได้โดยเร็วและทนักำรณ์ โดยกำรออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 200,280,000 หุ้น มลูค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจพิจำรณำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุในครำวเดียวกนั
หรือหลำยครำวก็ได้ และจะเสนอขำยหุ้นให้กลุม่บคุคลใดก่อนหรือทกุกลุม่บคุคลรวมกนัในครำวเดียวกนัก็ได้  โดยทนุ
ช ำระแล้วในสว่นที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 30 ของทนุช ำระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ ซึ่ง
เป็นจ ำนวน 200,280,000 หุ้น และหำกจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุโดยวิธีเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนทัว่ไปหรือบคุคลในวงจ ำกดั 
ทนุช ำระแล้วในสว่นที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 20 ของทนุช ำระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ ซึ่ง
เป็นจ ำนวน 133,520,000 หุ้น และหำกจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั ทนุช ำระแล้วในสว่นที่เพิ่มต้องไม่เกิน
กวำ่ร้อยละ 10 ของทนุช ำระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ ซึ่งเป็นจ ำนวน 66,760,000 หุ้น  รวมถึง
กำรก ำหนดรำคำเสนอขำย วนั และเวลำ ที่เสนอขำยและรำยละเอียดและเง่ือนไขต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรจัดสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว  โดยจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยในวนัที่บริษัทจดัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี
ในครัง้ถดัไปหรือภำยในวนัท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องจดัให้มีกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีในครัง้ถดัไปแล้วแต่วนั
ใดจะถึงก่อน  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีประเด็นโต้แย้งส ำหรับกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักลำ่ว โดยรำยละเอียด
กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนปรำกฏในแบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 4) 
 
และพิจำรณำอนมุตัิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเพิ่มทนุทะเบียน 
เป็นดงันี ้
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ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน   433,942,650.50 บำท (ส่ีร้อยสำมสิบสำมล้ำนเก้ำแสนส่ีหม่ืนสองพนัหกร้อยห้ำสิบบำทห้ำสิบสตำงค์)            
           แบง่ออกเป็น          867,885,301 หุ้น   (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้ำนแปดแสนแปดหม่ืนห้ำพนัสำมร้อยหนึง่หุ้น)               
           มลูคำ่หุ้นละ                        0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์) 
           โดยแบง่ออกเป็น 
           หุ้นสำมญั               867,885,301 หุ้น   (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้ำนแปดแสนแปดหม่ืนห้ำพนัสำมร้อยหนึง่หุ้น)               
             หุ้นบริุมสิทธิ                          -     หุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 200,280,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 
บำท  และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)จ านวน 200,280,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่
เกิน 200,280,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  โดยมีรายละเอียดการจดัสรรปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทนุ 
(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) สรุปได้ดงันี ้

จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว จ านวนหุ้น 

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

ประชำชน(PO) สำมญั - - 

บคุคลในวงจ ำกดั(PP) สำมญั ไมเ่กินร้อยละ 10 66,760,000 

รวมทัง้สิน้   ไม่เกินร้อยละ 30 200,280,000 

ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นดงักลา่ว  รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมี
อ านาจด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
200,280,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ตามรายละเอียดข้างต้น 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
    

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการก าหนดวนับนัทกึรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 16 มีนาคม 
2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 17 
มีนาคม 2560 

 
อนึง่ บริษัท ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ พร้อมเอกสารการประชมุไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วยแล้ว และ

หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามที่ต้องการให้บริษัท ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอครัง้นี ้สามารถจดัสง่ค าถามลว่งหน้าได้ที่ 
sajjaporn@uac.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2936-1700 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่

เวลา 13.00 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุสามารถจะเข้าประชมุด้วยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะหรือ
กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 8 (หนงัสือมอบฉนัทะ) เข้าประชุมและออกเสียงแทนท่านใน
การประชมุ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ 
โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือช่ือในหลกัฐานตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7 (แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น) 
และ 8 (หนงัสอืมอบฉนัทะ) ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ หรือน ามาแสดงแก่เจ้าหน้าทีล่งทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

         

           นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 
                      ประธานกรรมการ 
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