
(F53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
วันที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

 
ข้าพเจ้า บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ  ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 
2561 ระหวา่งเวลา 17.00 – 18.30 น. เก่ียวกบัการลดทนุ เพิ่มทนุ และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
 
1) การลดทุนและการเพิ่มทุน 

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

• ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  จาก 
333,802,650.50 บาท เป็น 367,183,150.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 66,761,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท รวม 33,380,500 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาท/หุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามญั 66,761,000 0.50 33,380,500 
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) - - - - 
 

 2) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้ นสามัญจ านวน 66,761,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท รวม 

33,380,500 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 
จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน  

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย วัน เวลา จองซือ้ และ

ช าระเงนิค่าหุ้น 
เพื่อรองรับการใช้สทิธิทีจ่ะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
UAC-W2 ที่จดัสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น 

ไมเ่กิน
66,761,000 

หุ้น 

10 หุ้นเดมิ : 1 หนว่ย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

0 บาท โดยก าหนดราคา
ใช้สทิธิเทา่กบั 5.55 บาท 
และอตัราการใช้สทิธิ

เทา่กบั 1:1 (1 ใบส าคญั
แสดงสทิธิซือ้หุ้นเพิม่ทนุ

ได้ 1 หุ้น) 

ก าหนดในภายหลงัเมื่อ
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 

โดยก าหนดให้วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่จะมีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท UAC-W2 
2.2 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 
 ไมม่ี 
 

3. ก าหนดวนัประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดวนัประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  ในวนัที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 25 อาคารทีพี 
แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิใน
การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 
                                



4. การขออนุญาตการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต   
 4.1  กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียน 

4.2  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนมุตัิให้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 และหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน 

   
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิเพิ่มทุน 
 เพื่อระดมทนุมาใช้ส าหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
 
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 เพื่อเพิ่มความยดืหยุน่ของโครงสร้างเงินทนุของบริษัท  เนื่องจากบริษัทจะมีแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจจากการ
ใช้สทิธิของผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นเพิม่ทนุ 

6.2 เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุส าหรับการขยายธุรกิจหรือพฒันาโครงการในอนาคต 
 
7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกัส ารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม  การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและข้อก าหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทัง้
ข้อจ ากดัทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี)  

7.2 เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท ตัง้แต่
วนัท่ีได้ใช้สทิธิและมีรายช่ือปรากฏอยู ่ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

7.3 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสทิธิจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 ที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้
 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิจนครบทัง้จ านวนแตผู่้ใช้สทิธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะ
เกิดผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม โดยผู้ ถือหุ้ นเดิมจะมีสดัสว่นการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 9.09 เมื่อ
เทียบกบัสดัสว่นการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(2) ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะไมม่ีผลกระทบตอ่ราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สทิธิ (Exercise Price) ตามใบส าคญัแสดงสทิธิสงูกวา่ราคาตลาด  
(หมายเหตุ: ราคาหุ้นสามญัของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่น าใช้ในการ
ค านวณผลกระทบด้านราคา ได้แก่ ราคาถวัเฉลีย่ 7 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ซึง่มีราคาเท่ากบั 4.54 บาท
ตอ่หุ้น  

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไร (Earning per Share Dilution) 
ในกรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิจนครบทัง้จ านวน แตผู่้ใช้สทิธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะ
เกิดผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัสว่นการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 9.09  เมื่อ
เทียบกบัสดัสว่นการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 



9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
                             ขัน้ตอนการด าเนินการ                   วันที่ 
วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติในเร่ืองการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 19 กมุภาพนัธ์ 2561 
วนัท่ีแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 20 กมุภาพนัธ์ 2561 
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น สิทธิได้รับ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ  UAC-W2 

7 มีนาคม 2561 

วนัประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 4 เมษายน 2561 
วนัน ามติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทนุตอ่กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุ 

สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

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

        (นายชชัพล ประสพโชค) 

                              กรรมการผู้จดัการ  

 

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

                (นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส) 

            ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบญัชี 

 
 
 
 
 


