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วันที่ 2 มีนาคม 2561
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2560 (สาหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบของแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD-ROM) จานวน 1 แผ่น (สาหรับวาระที่ 2)
3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ
(สาหรับวาระที่ 5)
4. รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (UAC-W2) (สาหรับวาระที่ 9)
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สาหรับวาระที่ 10 และ 11)
6. ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
8. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนาให้ ใช้ แบบ ข.)
10. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้ อง
ประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อ
พิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัท ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งได้ มีการจัดทารายงานการ
ประชุมและได้ สง่ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลาที่กาหนด และได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมทางเว็บไซด์ของ
บริ ษัท (www.uac.co.th) แล้ ว รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 2

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจาปี ตามที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 นอกจากนี ้ยังได้
เผยแพร่รายงานประจาปี ทางเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) ด้ วย
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2560
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ - เป็ นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง –

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงินสาหรับปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ดัง
รายละเอียดในรายงานประจาปี 2560 (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2) ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2560
2559
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
3,134.91
2,960.56
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
1,826.10
1,713.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
1,308.81
1,246.67
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
1,626.87
1,324.55
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
95.40
12.87
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว (หุ้น)
667,605,301
667,605,301
กาไรต่อหุ้น (บาท)*
0.15
0.03
* คานวณจากจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักตามงบการเงินสาหรับปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรั บ ปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึ่ง ได้ ผ่า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท และการตรวจสอบและรั บรองจาก
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2560
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ และสำรองทุกประเภท
ตำมกฎหมำย โดยพิ จ ำรณำจำกงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร โดยในปี 2560 บริ ษั ท มี ย อดก ำไรสุท ธิ เ ป็ นเงิ น ทัง้ สิ น้
139,963,215.27 บำท และหักทุนสำรองตำมกฎหมำย 7,054,211.96 บำท ที่ประชุมคณะกรรมกำรจึงมีมติเห็นชอบให้
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี สำหรับผลกำรดำเนินงำนตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม ถึง

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

วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.12 บำท เป็ นเงิ นจำนวน 80,112,636.12 บำท ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปั นผล โดยเงินปั นผลดังกล่ำวจะจ่ำยออกจำกบัญชี กำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่สำมำรถขอ
เครดิตภำษี เงินปั นผลตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎำกรมำตรำ 47 ทวิ
โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลในปี ที่ผำ่ นมำ ดังนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
รำยได้ รวม
1,626,866,304.46
1,324,551,035.86
กำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
139,963,215.27
7,225,564.02
กำไรสุทธิหลังหักภำษี และสำรองตำมกฎหมำย
132,909,003.31
6,884,096.86
กำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
215,573,175.71
116,044,387.45
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว
667,605,301
667,605,301
เงินปั นผลต่อหุ้น
0.12
0.05
- จำกกำไรสุทธิประจำปี
- จำกกำไรสะสม

0.12
-

0.05

เงินปั นผลจ่ำยทังสิ
้ ้น

80,112,636.12

33,380,215.05

ทังนี
้ ้ กำรให้ สทิ ธิดงั กล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอน เนื่องจำกต้ องรอกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ำรณำอนุ มัติ ตัง้ ส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่ ม อี ก
7,054,211.96 บำท ซึง่ จะทำให้ บริ ษัทมีเงินสำรองสะสมเป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 36,292,756.15 คิดเป็ นร้ อยละ 8.36
ของทุนจดทะเบี ยน และจ่ ำยเงิ น ปั น ผลสำหรั บ ปี 2560 ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.12 บำท เป็ นเงิ นจ ำนวน
80,112,636.12 บำท โดยเงิ น ปั นผลดัง กล่ำวจะจ่ ำ ยออกจำกบัญชี กำไรสุทธิ ซึ่ง ผู้ถือ หุ้น ประเภทบุค คลธรรมดำไม่
สำมำรถขอเครดิตภำษี เงินปั นผลตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎำกรมำตรำ 47 ทวิ โดยกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในวันที่ 7 มีนำคม 2561 และกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 20 เมษำยน 2561
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุก
ครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่ว นไม่ ได้ ก็ ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปี นีก้ รรมการที่ต้ องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ประกอบด้ วย
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ
กรรมการ
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
กรรมการ
3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา
กรรมการอิสระ
โดยที่บริ ษัทได้ ประกำศในเว็บไซด์ของบริ ษัทเพื่อเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลที่เห็นว่ำมีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม เพื่อรับ
กำรคัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริ ษัท รวมทังกำรเสนอระเบี
้
ยบวำระต่ำงๆ แต่ไม่มีกำรเสนอรำยชื่อกรรมกำรหรื อระเบียบวำระ
เข้ ำมำยังบริ ษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ โดยได้ พิจำรณำถึง
ควำมเหมำะสมที่ จ ะเป็ นประโยชน์ สูง สุด แก่ ก ำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ทัง้ ด้ ำ นคุณ สมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ

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

ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมอิสระในกำรให้ ควำมเห็นแล้ ว และเสนอให้ คณะกรรมกำรเลือกตังกรรมกำรทั
้
ง้
3 ท่ำนที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระให้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึง่
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียในกรณีนี ้ ได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส และ นางสาวจีระพันธ์ จินดา ที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้ วยบุคคลดังกล่าว
เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น และ
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ 1 ท่าน มีความเป็ นอิสระในการให้ ความเห็นและมีคณ
ุ สมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด (ประวัติของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตาม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบจากข้ อมูลอ้ างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริ ษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี
2561 มีดงั นี ้
หน่วย : บาท
ประเภทค่ าตอบแทน
2561
2560
หน่ วย
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
30,000
30,000
ต่อคน/เดือน
กรรมการ
15,000
15,000
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) โบนัสกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
ไม่เกิน 3.5 ล้ าน
ต่อปี
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ :
วงเงินเบี ้ยประกันรวมไม่ วงเงินเบี ้ยประกันรวมไม่
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกัน เกิน 315,000 บาทต่อปี เกิน 315,000 บาทต่อปี
อุบตั ิเหตุ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ประจาปี 2561 เป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท และอนุมตั ิวงเงินเบี ้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000
บาทต่อปี สาหรับโบนัสกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารปี 2561 นัน้ จะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อ
พิจารณาต่อไป โดยอ้ างอิงจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2561
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและของบริ ษัทย่อย สาหรับรอบปี บัญชี 2561 ซึ่งบริ ษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้
เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี ้
1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท นับเป็ นรอบบัญชีที่ 4)
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 เนชั่นแนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและของบริ ษัทย่อย สาหรับรอบปี
บัญชี 2561 ซึง่ มีข้อมูลเปรี ยบเทียบจานวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
รายละเอียดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
2561
2560
ค่ำสอบบัญชีบริ ษัท

1,500,000

1,500,000

ค่ำสอบบัญชีบริ ษัทย่อย

1,878,000

1,640,000

รวมค่ าตอบแทนทัง้ สิน้

3,378,000

3,140,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ เช่น ค่าบริ การตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร
สิง่ พิมพ์ ค่าติดต่อสือ่ สาร และอื่นๆ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนด
ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็ นจานวนไม่เกิน 3,378,000 บาท
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมกำรได้ มีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดย
กำรตัดหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทัว่ ไป (General Mandate) จำนวน 200,280,000 หุ้น จำกทุน
จดทะเบียนเดิม จำนวน 433,942,650.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 333,802,650.50 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สำมัญจำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท และกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท
ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรลดทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี ้
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน 333,802,650.50 บำท (สามร้ อยสามสิบสามล้ านแปดแสนสองพันหกร้ อยห้ าสิบ
บาทห้ าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
667,605,301 หุ้น (หกร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหกแสนห้ าพันสามร้ อยหนึง่ หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
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โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
667,605,301 หุ้น (หกร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหกแสนห้ าพันสามร้ อยหนึง่ หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (-)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิมจำนวน 433,942,650.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 333,802,650.50 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สำมัญจำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท และกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษั ท
ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2 (UAC-W2)
จานวนไม่ เกิน 66,761,000 หน่ วย ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทมีความประสงค์ ที่จะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2 (UAC-W2)
จานวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10
หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษจากการคานวณให้ ปัดทิ ้ง) อายุไม่เกิน 2 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมีอตั ราการใช้ สทิ ธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1
หุ้น ในราคาการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ 5.55 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ อัตราการใช้ สิทธิและราคาการใช้ สิทธิ อาจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้ สง่ ให้ กับ
ผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (UAC-W2) จานวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 (ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4)
ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ คณะกรรมการบริ หาร หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท หรื อ คณะกรรมการบริ หาร มีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ซึง่ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขาย การ
จัดสรร และการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ การเข้ าทา เจรจา ตกลง และลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทาและยื่นคาขอและเอกสารต่างๆ ต่อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้ หุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทัง้ ดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและสมควร
เกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว และ
การนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้ สาเร็ จลุลว่ งและ
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากการที่ บริ ษั ทมี ความประสงค์ ที่ จะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ จะซือ้ หุ้นของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2
(UAC-W2) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในวาระข้ างต้ น บริ ษัทจะต้ องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 โดยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริ ษัท (แบบ
53-4) ที่ได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5)
บริ ษั ท จะด าเนิ น การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท อี ก จ านวน 33,380,500 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญ จ านวน
66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 333,802,650.50 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวน 367,183,150.50 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 734,366,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทและ
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น ดังนี ้
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจานวน
367,183,150.50 บาท (สามร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพัน
หนึง่ ร้ อยห้ าสิบบาทห้ าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
734,366,301 หุ้น (เจ็ดร้ อยสามสิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสาม
ร้ อยหนึง่ หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
734,366,301 หุ้น (เจ็ดร้ อยสามสิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสาม
ร้ อยหนึง่ หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
ไม่มี หุ้น (-)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท อีก
จานวน 33,380,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 333,802,650.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 367,183,150.50 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
734,366,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีประเด็นโต้ แย้ งสาหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ดังกล่าว โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่
มาด้ วยลาดับที่ 5)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวนไม่ เกิน 66,761,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท เพื่อสารองไว้ สาหรับการใช้ สิทธิของผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากการที่บริ ษัทจะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจานวน 33,380,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวน
66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
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การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (UAC-W2) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งออกและ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือเนื่องจากไม่มีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W2 บริ ษัทจะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
นอกจากนี ้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุมัติ ม อบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ ห าร หรื อบุค คลที่ได้ รับ มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะ
กรรมการบริ หาร มีอานาจในการดาเนินการใด อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ ไขถ้ อยคา หรื อข้ อความในเอกสาร
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/หรื อคาขอต่างๆ และ/หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้ การปฏิบตั ิเป็ นไป
ตามคาสัง่ ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทต่อกรมธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการกำหนดให้ วนั ที่ 7 มีนำคม 2561 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 สิทธิรับเงินปั นผล และสิทธิได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
อนึ่ง บริ ษัท ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม พร้ อมเอกสารการประชุมไว้ บนเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) ด้ วยแล้ ว
และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครัง้ นี ้ สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้ า
ได้ ที่ sajjaporn@uac.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0-2936-1700
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนตังแต่
้
เวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมสามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรื อ
กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้ าประชุมและออกเสียง
แทนท่านในการประชุม และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น จึงขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้ อความพร้ อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8 (แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่ วม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) และ 9 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม หรื อนามาแสดงแก่เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่ มการ
ประชุม
ขอแสดงความนับถือ

นายไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
ประธานกรรมการ

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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