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วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 

เร่ือง  เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2561 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

  บริษัท ยเูอซี โกลบอล  จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 (ส าหรับวาระท่ี 1) 
2. รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบของแผน่บนัทกึข้อมลู (CD-ROM) จ านวน 1 แผน่ (ส าหรับวาระท่ี 2) 
3. ประวตัิของกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ และนิยามกรรมการอิสระ 
(ส าหรับวาระท่ี 5) 

4. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (UAC-W2) (ส าหรับวาระที่ 9) 
5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (ส าหรับวาระท่ี 10 และ 11) 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
7. วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 
8. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) 

            10. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชมุ ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อ
พิจารณาวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2560  ซึ่งได้มีการจดัท ารายงานการ
ประชมุและได้สง่ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซด์ของ
บริษัท (www.uac.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุม    
ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2560  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี ตามที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  นอกจากนีย้งัได้
เผยแพร่รายงานประจ าปีทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  - เป็นวาระรับทราบไมต้่องลงคะแนนเสยีง – 
 

วาระที่ 3 
 

พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบการเงินส าหรับปี 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ ดงั
รายละเอียดในรายงานประจ าปี 2560 (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

งบการเงนิรวม 2560 2559 
สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 3,134.91 2,960.56 
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 1,826.10 1,713.89 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,308.81 1,246.67 
รายได้รวม (ล้านบาท) 1,626.87 1,324.55 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 95.40 12.87 
จ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว (หุ้น) 667,605,301 667,605,301 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท)* 0.15 0.03 

        * ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัตามงบการเงินส าหรับปี 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจาก
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 แหง่บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2560 
คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้และส ำรองทกุประเภท
ตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยในปี 2560 บริษัทมียอดก ำไรสุทธิเป็นเงินทัง้สิน้ 
139,963,215.27 บำท  และหกัทนุส ำรองตำมกฎหมำย 7,054,211.96 บำท  ที่ประชมุคณะกรรมกำรจึงมีมติเห็นชอบให้
เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตักิำรจำ่ยเงินปันผลประจ ำปี ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม ถึง
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วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.12 บำท เป็นเงินจ ำนวน 80,112,636.12 บำท ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผล  โดยเงินปันผลดงักลำ่วจะจ่ำยออกจำกบญัชีก ำไรสทุธิ ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำไม่สำมำรถขอ
เครดิตภำษีเงินปันผลตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในประมวลรัษฎำกรมำตรำ 47 ทวิ 
โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีที่ผำ่นมำ ดงันี ้
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 2560 2559 
รำยได้รวม 1,626,866,304.46 1,324,551,035.86 
ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 139,963,215.27 7,225,564.02 
ก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและส ำรองตำมกฎหมำย 132,909,003.31 6,884,096.86 
ก ำไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร 215,573,175.71 116,044,387.45 
จ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว 667,605,301 667,605,301 
เงินปันผลตอ่หุ้น  0.12 0.05 
- จำกก ำไรสทุธิประจ ำปี 
 - จำกก ำไรสะสม 

0.12 
- 

- 
0.05 

เงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ 80,112,636.12 33,380,215.05 

ทัง้นี ้กำรให้สทิธิดงักลำ่วยงัมีควำมไมแ่นน่อน เนื่องจำกต้องรอกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติตัง้ส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มอีก 
7,054,211.96 บำท ซึง่จะท ำให้บริษัทมีเงินส ำรองสะสมเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 36,292,756.15 คิดเป็นร้อยละ 8.36 
ของทุนจดทะเบียน และจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ในอัตรำหุ้ นละ 0.12 บำท เป็นเงินจ ำนวน 
80,112,636.12 บำท โดยเงินปันผลดังกล่ำวจะจ่ำยออกจำกบัญชีก ำไรสุทธิ ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่
สำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในประมวลรัษฎำกรมำตรำ 47 ทวิ โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น
ที่มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 7 มีนำคม 2561 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 20 เมษำยน 2561 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดวา่ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุ
ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่อยา่งน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปีนีก้รรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ ประกอบด้วย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. นายกิตติ ชีวะเกต ุ กรรมการ 
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส  กรรมการ 
3. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา กรรมการอิสระ 

 

โดยที่บริษัทได้ประกำศในเว็บไซด์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบคุคลที่เห็นวำ่มีคณุสมบตัิเหมำะสม เพื่อรับ
กำรคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบริษัท  รวมทัง้กำรเสนอระเบียบวำระตำ่งๆ แตไ่มม่ีกำรเสนอรำยช่ือกรรมกำรหรือระเบียบวำระ
เข้ำมำยงับริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ โดยได้พิจำรณำถึง
ควำมเหมำะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กำรด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้ด้ำนคุณสมบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
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ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญ และควำมอิสระในกำรให้ควำมเห็นแล้ว และเสนอให้คณะกรรมกำรเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ 
3 ทำ่นที่ออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกวำระหนึง่ 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี ้ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นางสาวจีระพนัธ์ จินดา ที่
ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบคุคลดงักลา่ว
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น และ
บคุคลที่ได้รับเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 1 ทา่น มีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคณุสมบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด (ประวตัิของบคุคลทัง้ 3 ทา่น ปรากฏรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตาม
มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมลูอ้างอิง
จากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2561 มีดงันี ้

                  หนว่ย : บาท 
ประเภทค่าตอบแทน 2561 2560 หน่วย 
(1) คา่ตอบแทนรายเดือน    
ประธานกรรมการ 30,000 30,000 ตอ่คน/เดือน 
กรรมการ 15,000 15,000 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) โบนสักรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร - ไมเ่กิน 3.5 ล้าน ตอ่ปี 
(3) คา่ตอบแทนอื่นๆ : 
ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต และ ประกนั
อบุตัิเหต ุ

วงเงินเบีย้ประกนัรวมไม่
เกิน 315,000 บาทตอ่ปี 

วงเงินเบีย้ประกนัรวมไม่
เกิน 315,000 บาทตอ่ปี 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000 บาท และอนมุตัิวงเงินเบีย้ประกนัของกรรมการไม่เกิน 315,000 
บาทตอ่ปี  ส าหรับโบนสักรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารปี 2561 นัน้ จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อ
พิจารณาตอ่ไป โดยอ้างอิงจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วาระที่ 8 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีแห่ง บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ซึ่งบริษัทดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้
เสยีกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือ ดงันี ้

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ 
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท นบัเป็นรอบบญัชีที่ 4) 

2. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 8125 หรือ 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

3. นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ ผู้ รับสอบบญัชีรับอนญุาตหมายเลขทะเบียน 7764 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

แห่ง บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปี
บญัชี 2561 ซึง่มีข้อมลูเปรียบเทียบจ านวนเงินคา่ตอบแทนการสอบบญัชีในปีที่ผา่นมา ดงันี  ้
รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 2561 2560 

คำ่สอบบญัชีบริษัท 1,500,000 1,500,000 

คำ่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย 1,878,000 1,640,000 

รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 3,378,000 3,140,000 

หมายเหต:ุ ไมร่วมคา่บริการอื่นๆ เช่น คา่บริการตรวจสอบ BOI  คา่แปลงบการเงินภาษาองักฤษ  คา่พาหนะ  ค่าเอกสาร
สิง่พิมพ์  คา่ติดตอ่สือ่สาร และอื่นๆ 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก ำหนด
คำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชี ประจ ำปี 2561 เป็นจ านวนไมเ่กิน 3,378,000 บาท 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดย
กำรตดัหุ้นสำมญัที่เหลอืจำกกำรเพิ่มทนุแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวน 200,280,000 หุ้น จำกทนุ
จดทะเบียนเดิม จ ำนวน 433,942,650.50 บำท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 333,802,650.50 บำท แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 667,605,301 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบักำรลดทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้
ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 333,802,650.50 บำท (สามร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสองพนัหกร้อยห้าสิบ

บาทห้าสบิสตางค์) 
 แบง่ออกเป็น 667,605,301 หุ้น  (หกร้อยหกสบิเจ็ดล้านหกแสนห้าพนัสามร้อยหนึง่หุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
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 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุ้นสามญั 667,605,301 หุ้น (หกร้อยหกสบิเจ็ดล้านหกแสนห้าพนัสามร้อยหนึง่หุ้น)   
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จำกทนุจด
ทะเบียนเดิมจ ำนวน 433,942,650.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 333,802,650.50 บำท แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 667,605,301 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบักำรลดทนุจดทะเบียน 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 9 
 

 

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่  2 (UAC-W2) 
จ านวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท  ครัง้ที่ 2 (UAC-W2) 
จ านวนไมเ่กิน 66,761,000 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 10 
หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษจากการค านวณให้ปัดทิง้) อายไุม่เกิน 2 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยมีอตัราการใช้สทิธิ คือ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 
หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ 5.55 บาทต่อหุ้น  ทัง้นี ้อตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิ  UAC-W2 ได้สง่ให้กับ   
ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (UAC-W2) จ านวนไมเ่กิน 66,761,000 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น ตามรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 (ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4)  
 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึง่รวมถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขาย การ
จดัสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั การเข้าท า เจรจา ตกลง และลงนามใน
เอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  การจดัท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ บคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้ นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทัง้ด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและสมควร
เก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว และ
การน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้ส าเร็จลลุว่งและ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 



 

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 

 

 

วาระที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 11 
 
 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นของบริษัท  ครัง้ที่ 2     
(UAC-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในวาระข้างต้น บริษัทจะต้องเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  UAC-W2 โดยวตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุของบริษัท (แบบ 
53-4) ที่ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5) 
 

บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 33,380,500 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญจ านวน 
66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 333,802,650.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 367,183,150.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 734,366,301 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทและ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุตามที่ระบไุว้ข้างต้น ดงันี ้
ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 367,183,150.50 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพนั

หนึง่ร้อยห้าสบิบาทห้าสบิสตางค์) 
 แบง่ออกเป็น 734,366,301 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นหกพนัสาม

ร้อยหนึง่หุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุ้นสามญั 734,366,301 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นหกพนัสาม

ร้อยหนึง่หุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่ี หุ้น (-) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก
จ านวน 33,380,500 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 66,761,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 333,802,650.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 367,183,150.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
734,366,301 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน   ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีประเด็นโต้แย้งส าหรับการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ดงักลา่ว  โดยรายละเอียดการเพิ่มทนุจดทะเบียนจะปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทนุ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่
มาด้วยล าดบัท่ี 5) 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพื่อส ารองไว้ส าหรับการใช้สิทธิของผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
สบืเนื่องจากการท่ีบริษัทจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียน อีกจ านวน 33,380,500 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 
 66,761,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
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  ทัง้นี ้คณะกรรมการก ำหนดให้วนัที่ 7 มีนำคม 2561 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2561 สทิธิรับเงินปันผล และสทิธิได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2  

 
อนึ่ง บริษัท ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วยแล้ว 

และหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามที่ต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอครัง้นี ้สามารถจดัสง่ค าถามลว่งหน้า
ได้ที่ sajjaporn@uac.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2936-1700 

 
จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่

เวลา 12.00 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะหรือ
กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 9 (หนงัสือมอบฉนัทะ) เข้าประชุมและออกเสียง
แทนทา่นในการประชมุ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือช่ือในหลกัฐานตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 8 (แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วม
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น) และ 9 (หนงัสอืมอบฉนัทะ) ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ หรือน ามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเร่ิมการ
ประชมุ 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

         

           นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 
                      ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วาระที่ 12 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 2 (UAC-W2) ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
66,761,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ UAC-W2 บริษัทจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตอ่ไป 
 

นอกจากนี  ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการใด อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร 
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสอืบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอตา่งๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้การปฏิบตัิเป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตอ่กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 
พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

http://www.uac.co.th/
mailto:sajjaporn@uac.co.th

