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วันที่ 20 มีนาคม 2560
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2559 (สาหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2559 ในรูปแบบของแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD-ROM) จานวน 1 แผ่น (สาหรับวาระที่ 2)
3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ (สาหรับ
วาระที่ 6)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สาหรับวาระที่ 9 และ 10)
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องการประชุมผู้ถือหุ้น
6. วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
7. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนาให้ ใช้ แบบ ข.)
9. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ
ห้ องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อ
พิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัท ประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึง่ ได้ มีการจัดทารายงานการ
ประชุมและได้ สง่ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลาที่กาหนด และได้ เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซด์ของ
บริ ษัท (www.uac.co.th) แล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและสมควรเสนอให้ ที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานทีผ่ า่ นมาและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2559 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจาปี ตามที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 นอกจากนี ้
ยังได้ เผยแพร่รายงานประจาปี ทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้ วย

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

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2559
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ - เป็ นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง –
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงินสาหรับปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ดัง
รายละเอียดในรายงานประจาปี 2559 (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2) ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2559
2558
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
2,980.09
2,735.14
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
1,713.89
1,623.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
1,266.19
1,111.41
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
1,349.92
1,465.17
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
24.40
94.00
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว (หุ้น)
667,605,301
631,874,101
กาไรต่อหุ้น (บาท)*
0.05
0.15
* คานวณจากจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักตามงบการเงินสาหรับปี 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทและการตรวจสอบและรับรองจาก
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2559
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมกำรได้ มีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทัว่ ไป (General Mandate) จำนวน 200,280,000 หุ้น
จำกทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 433,942,650.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 333,802,650.50 บำท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท และกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรลดทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน 333,802,650.50 บำท (สามร้ อยสามสิบสามล้ านแปดแสนสองพันหกร้ อยห้ าสิบบาทห้ าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น 667,605,301 หุ้น (หกร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหกแสนห้ าพันสามร้ อยหนึง่ หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)

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

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

667,605,301 หุ้น (หกร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหกแสนห้ าพันสามร้ อยหนึง่ หุ้น)
- หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัท จำกทุน
จดทะเบียนเดิม จำนวน 433,942,650.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 333,802,650.50 บำท แบ่งออกเป็ น
หุ้นสำมัญจำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท และกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรเงินกาไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี
2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ และสำรองทุกประเภท
ตำมกฎหมำย โดยพิจ ำรณำจำกงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร โดยในปี 2559 บริ ษัทมี ยอดกำไรสุทธิ เป็ นเงิ นทัง้ สิน้
7,225,564.02 บำท และหักทุนสำรองตำมกฎหมำย 341,467.16 บำท ที่ประชุมคณะกรรมกำรจึงมีมติเห็นชอบให้
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี สำหรับผลกำรดำเนินงำนตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท เป็ นเงินจำนวน 33,380,265.05 บำท ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปั นผล โดยเงินปั นผลดังกล่ำวจะจ่ำยออกจำกบัญชี กำไรสะสม ซึ่งเป็ นเงินปั นผลหรื อเงินส่วนแบ่งผลกำไรที่
ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนำมำรวมคำนวณเป็ นรำยได้ เพื่อเสียภำษี นิติบคุ คล
โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลในปี ที่ผำ่ นมำ ดังนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
รำยได้ รวม
1,031,482,252.73

2558
1,293,051,234.66

กำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

7,225,564.02

86,754,105.74

กำไรสุทธิหลังหักภำษี และสำรองตำมกฎหมำย

6,884,096.86

82,416,400.45

116,044,387.45

175,920,720.69

667,605,301

667,605,301

เงินปั นผลต่อหุ้น

0.05

0.10

- จำกกำไรสุทธิประจำปี
- จำกกำไรสะสม

0.05

0.091
0.009

เงินปั นผลจ่ำยทังสิ
้ ้น

33,380,265.05

66,760,430.10

กำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว

ทังนี
้ ้ กำรให้ สทิ ธิดงั กล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอน เนื่องจำกต้ องรอกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุ มผู้ถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ำรณำอนุมัติ ตัง้ ส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่ ม อี ก

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

341,467.16 บำท ซึ่งจะทำให้ บริ ษัทมีเงินสำรองสะสมเป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 29,238,544.19 คิดเป็ นร้ อยละ 6.74
ของทุนจดทะเบียน และจ่ำยเงิ นปั นผลสำหรั บปี 2559 ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท เป็ นเงิ นจำนวน
33,380,265.05 บำท โดยเงินปั นผลดังกล่ำวจะจ่ำยออกจำกบัญชีกำไรสะสม ซึ่งเป็ นเงินปั นผลหรื อเงินส่วนแบ่งผล
กำไรที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนำมำรวมคำนวณเป็ นรำยได้ เพื่อเสียภำษี นิติบคุ คล โดยกำหนดวันบันทึกรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 16 มีนำคม 2560 และให้ รวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำม มำตรำ 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนำคม 2560 และกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 24 เมษำยน 2560
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 าจานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปี นี ้กรรมการที่ต้องออก
จากตาแหน่งตามวาระ ประกอบด้ วย
1. นายชัชพล ประสพโชค
กรรมการ
2. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ
3. รศ.ดร. ปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระ
โดยที่บริ ษัทได้ ประกำศในเว็บไซด์ของบริ ษัทเพื่อเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลที่เห็นว่ำมีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม เพื่อ
รับกำรคัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริ ษัท รวมทังกำรเสนอระเบี
้
ยบวำระต่ำงๆ แต่ไม่มีกำรเสนอรำยชื่อกรรมกำรหรื อระเบียบ
วำระเข้ ำมำยังบริ ษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ โดยได้
พิ จ ำรณำถึ ง ควำมเหมำะสมที่ จ ะเป็ นประโยชน์ สูง สุด แก่ ก ำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ทัง้ ด้ ำ นคุณ สมบัติ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมอิสระในกำรให้ ควำมเห็น แล้ ว และเสนอให้ คณะกรรมกำร
เลือกตังกรรมกำรทั
้
ง้ 3 ท่ำนที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระให้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึง่
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในกรณีนี ้ ได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน คือ นายชัชพล ประสพโชค รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ รศ.ดร. ปริ ทรรศน์
พันธุบรรยงก์ ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่อง
ด้ วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่ อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระทัง้ 2 ท่านมีความเป็ นอิสระในการให้
ความเห็นและมีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด (ประวัติของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มา
ด้ วย 3)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไป
ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบจากข้ อมูล
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อ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการของบริ ษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการสาหรับปี 2560 มีดงั นี ้
หน่วย : บาท
ประเภทค่ าตอบแทน
2560
2559
หน่ วย
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
30,000
25,000
ต่อคน/เดือน
กรรมการ
15,000
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
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม
ไม่เกิน 2.0 ล้ าน
ไม่เกิน 2.0 ล้ าน
ต่อปี
(2) โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร
ไม่เกิน 3.5 ล้ าน
ไม่เกิน 3.9 ล้ าน
ต่อปี
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ :
วงเงินเบี ้ยประกันรวมไม่ วงเงินเบี ้ยประกันไม่เกิน
ประกันสุขภาพ ประกันชีวติ และ ประกัน
เกิน 315,000 บาทต่อปี 30,000 บาทต่อคนต่อปี
อุบตั ิเหตุ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ประจาปี 2560 เป็ นจานวนรวมทัง้ สิ ้นไม่เกิ น 2,000,000 บาท กาหนดโบนัส สาหรั บกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ ูบริ หารเป็ น
จานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท และอนุมตั ิวงเงินเบี ้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและของบริ ษัทย่อย สาหรับรอบปี บัญชี 2560 ซึ่งบริ ษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ น
ได้ เ สีย กับ บริ ษั ท บริ ษั ท ย่ อ ย ผู้บ ริ ห าร ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บุค คลดัง กล่า ว และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี ้
1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท นับเป็ นรอบบัญชีที่ 3)
2. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 7764
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
แห่ง บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและของบริ ษัทย่อย สาหรับรอบปี
บัญชี 2560 ซึง่ มีข้อมูลเปรี ยบเทียบจานวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
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รายละเอียดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี

2560

2559

ค่ำสอบบัญชีบริ ษัท

1,500,000

1,380,000

ค่ำสอบบัญชีบริ ษัทย่อย

1,640,000

1,100,000

รวมค่ าตอบแทนทัง้ สิน้

3,140,000

2,480,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ เช่น ค่าบริ การตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่า
เอกสารสิง่ พิมพ์ ค่าติดต่อสือ่ สาร และอื่นๆ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ กำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนด
ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็ นจานวนไม่เกิน 3,140,000 บาท
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริ ษัท แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 333,802,650.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 433,942,650.50 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนทะเบียน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเล็งเห็นถึงโอกำสในกำรขยำยธุรกิจของบริ ษัท ทังในด้
้ ำนกำรลงทุนด้ ำนพลังงำนทดแทน
หรื อพลังงำนทำงเลือก รวมถึงกำรเข้ ำซื ้อกิจกำรในธุรกิ จที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัท ซึ่งมีผลให้ บริ ษัทต้ องกำรเงิ นทุนเพิ่ม
ประกอบกับกำรลงทุนดังกล่ำวอำจจะต้ องมี กำรตัดสินใจโดยทันทีหรื อเร่ งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนำจทัว่ ไป(General Mandate) เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริ ษัท
และเพื่อเตรี ยมกำรและดำเนินกำรได้ โดยเร็ วและทันกำรณ์ โดยกำรออกหุ้นสำมัญจำนวน 200,280,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท โดยมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจพิจำรณำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครำวเดียวกัน
หรื อหลำยครำวก็ได้ และจะเสนอขำยหุ้นให้ กลุม่ บุคคลใดก่อนหรื อทุกกลุม่ บุคคลรวมกันในครำวเดียวกันก็ได้ โดยทุน
ชำระแล้ วในส่วนที่เพิ่มจะต้ องไม่เกินกว่ำร้ อยละ 30 ของทุนชำระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุน ซึ่ง
เป็ นจำนวน 200,280,000 หุ้น และหำกจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนทัว่ ไปหรื อบุคคลในวงจำกัด
ทุนชำระแล้ วในส่วนที่เพิ่มต้ องไม่เกินกว่ำร้ อยละ 20 ของทุนชำระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุน ซึ่ง
เป็ นจำนวน 133,520,000 หุ้น และหำกจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด ทุนชำระแล้ วในส่วนที่เพิ่มต้ องไม่เกิน
กว่ำร้ อยละ 10 ของทุนชำระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุน ซึ่งเป็ นจำนวน 66,760,000 หุ้น รวมถึง
กำรกำหนดรำคำเสนอขำย วัน และเวลำ ที่เสนอขำยและรำยละเอียดและเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวให้ แล้ วเสร็ จภำยในวันที่บริ ษัทจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ในครัง้ ถัดไปหรื อภำยในวันที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องจัดให้ มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครัง้ ถัดไปแล้ วแต่วนั
ใดจะถึงก่อน ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีประเด็นโต้ แย้ งสำหรับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่ำว โดยรำยละเอียด
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนปรำกฏในแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 4)
และพิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มทุนทะเบียน
เป็ นดังนี ้
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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 ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทแบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 200,280,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บำท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)จานวน 200,280,000
หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่
เกิน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน
(สิง่ ที่สง่ 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)

สำมัญ

-

-

บุคคลในวงจำกัด(PP)
รวมทัง้ สิน้

สำมัญ

ไม่เกินร้ อยละ 10
ไม่ เกินร้ อยละ 30

66,760,000
200,280,000

ทัง้ นี ้ มอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ทเป็ นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเงื่ อ นไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทังมี
้ อานาจในการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมี
อานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาเห็ นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรหุ้น เพิ่ มทุนจ านวนไม่เกิ น
200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ตามรายละเอียดข้ างต้ น
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
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ทังนี
้ ้ คณะกรรมการกาหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันที่ 16 มีนาคม
2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17
มีนาคม 2560
อนึง่ บริ ษัท ได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้ อมเอกสารการประชุมไว้ บนเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) ด้ วยแล้ ว และ
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัท ชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครัง้ นี ้ สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้ าได้ ที่
sajjaporn@uac.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0-2936-1700
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนตังแต่
้
เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมสามารถจะเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรื อ
กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 8 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้ าประชุมและออกเสียงแทนท่านใน
การประชุม และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น จึงขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉั นทะ
โปรดกรอกข้ อความพร้ อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 (แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น )
และ 8 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม หรื อนามาแสดงแก่เจ้ าหน้ าทีล่ งทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

นายไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
ประธานกรรมการ
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