สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5
(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2561 ระหว่างเวลา 17.00 – 18.30 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1) การลดทุนและการเพิ่มทุน
• ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก 433,942,650.50 บาท เป็ น 333,802,650.50 บาท
โดยการตัดหุ้นที่เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป จานวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
• ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการได้ มี ม ติ ใ ห้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท แบบก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ เงิ น ทุ น จาก
333,802,650.50 บาท เป็ น 367,183,150.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ ใหม่จานวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท รวม 33,380,500 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
ประเภทหุ้น จานวนหุ้น มูลค่ าที่ตราไว้
รวม
(บาท/หุ้น)
(บาท)
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
หุ้นสามัญ
66,761,000
0.50
33,380,500
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
2) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ทได้ มี ม ติให้ จัดสรรหุ้นสามัญ จานวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท รวม
33,380,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น
อัตราส่ วน
ราคาขาย
วัน เวลา จองซือ้ และ
(เดิม : ใหม่ )
ชาระเงินค่ าหุ้น
เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิทจี่ ะ
ไม่เกิน
10 หุ้นเดิม : 1 หน่วย 0 บาท โดยกาหนดราคา กาหนดในภายหลังเมื่อ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
66,761,000
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ใช้ สทิ ธิเท่ากับ 5.55 บาท ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
UAC-W2 ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ู
หุ้น
และอัตราการใช้ สทิ ธิ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
เท่ากับ 1:1 (1 ใบสาคัญ 2561
ถือหุ้น
แสดงสิทธิซื ้อหุ้นเพิม่ ทุน
ได้ 1 หุ้น)
โดยกาหนดให้ วนั ที่ 7 มีนาคม 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริษัท UAC-W2
2.2 การดาเนินการของบริษัทกรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
ไม่มี
3. กาหนดวันประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 ณ ห้ องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพี
แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิใน
การเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
4.1 กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียน
4.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมตั ิให้ รับ ใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุนและการใช้ เงินเพิ่มทุน
เพื่อระดมทุนมาใช้ สาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทฯจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 เพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ ของโครงสร้ างเงินทุนของบริษัท เนื่องจากบริ ษัทจะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจจากการ
ใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นเพิม่ ทุน
6.2 เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนสาหรับการขยายธุรกิจหรื อพัฒนาโครงการในอนาคต
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ และหักสารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวจะขึน้ อยู่กับ กระแสเงิ นสด แผนการลงทุน เงื่ อนไขและข้ อ กาหนดในสัญ ญาต่างๆ ที่ บริ ษั ทผูกพัน อยู่ รวมทัง้
ข้ อจากัดทางกฎหมาย ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้ วย ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทและหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
7.2 เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริ ษัท ตังแต่
้
วันที่ได้ ใช้ สทิ ธิและมีรายชื่อปรากฏอยู่ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล
7.3 ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิจะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
(1) ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทังจ
้ านวนแต่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิมิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท จะ
เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้ นเดิมจะมีสดั ส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้ อยละ 9.09 เมื่อ
เทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
(2) ผลกระทบด้ านราคา (Price Dilution)
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้ สทิ ธิ (Exercise Price) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิสงู กว่าราคาตลาด
(หมายเหตุ: ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่นาใช้ ในการ
คานวณผลกระทบด้ านราคา ได้ แก่ ราคาถัวเฉลีย่ 7 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ มีราคาเท่ากับ 4.54 บาท
ต่อหุ้น
(3) ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งของกาไร (Earning per Share Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทังจ
้ านวน แต่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิมิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท จะ
เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถื อหุ้นเดิมจะมีสดั ส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้ อยละ 9.09 เมื่อ
เทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
วันที่
วันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติในเรื่ องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
19 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่แจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 กุมภาพันธ์ 2561
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น สิทธิได้ รับ 7 มีนาคม 2561
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
วันประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น
4 เมษายน 2561
วันนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม
สามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น
บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ........................................................กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
(นายชัชพล ประสพโชค)
กรรมการผู้จดั การ
ลายมือชื่อ........................................................กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
(นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส)
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงินและบัญชี

