


   ขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

∗ ขอ้ 35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะ

ใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน

ก็ได ้การมอบฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือลงลายมือ

ช่ือผูม้อบฉนัทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนตาม

กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด โดยให้

มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธาน

กรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบ

ฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการ

ดงัตอ่ไปน้ี 
  - จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
  - ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 
  - ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้    

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

∗ ขอ้ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม

หรือไม่อาจปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ 

ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้

ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็น

ประธานในท่ีประชุม 
∗ ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมี

คะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอ่หน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
∗ ขอ้ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิ

กิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แตจ่ะกาํหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย

จะกาํหนดไว ้
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  การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม 

กาํหนดวิธีปฏิบตัไิว ้ดงัน้ี 

1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอ่หน่ึงหุน้ 

2. การออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมตักิิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้ง

ไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรอืกรณีอ่ืนตามท่ี

กฎหมายจะกาํหนดไว ้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมตใินแตล่ะวาระ

และจะสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ทา่นใดออกเสยีงไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง หากมี

ขอใหย้กมือข้ึนและสง่บตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรคะแนนเพื่อนบั

คะแนนเสียงท่ีใชเ้ป็นมตท่ีิประชุม และจะถือว่าผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือ หรอืไม่สง่

บตัรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบตัรเสีย ใหถื้อว่าเป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย

ทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัรลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นตผ์ูถื้อหุน้หรอืผูร้บั

มอบฉนัทะกาํกบัดว้ย   

 

 
3 



   การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม (ตอ่) 

4. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมาประชุมแทนและผูถื้อหุน้นั้นไดอ้อก

เสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ ใหถื้อเอาการออกเสียง

ลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะนั้นเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมตท่ีิประชุม 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมาประชุมแทนโดยมิไดร้ะบุความ

ประสงคใ์นการออกคะแนนเสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมตแิทนผูม้อบฉนัทะไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร การออกเสยีง

ลงคะแนนจะใชวิ้ธีเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชุมสายเกินกว่าเวลาท่ีกาํหนด   

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและเขา้รว่มประชุมได ้แตจ่ะมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเทา่นั้น 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจาํเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุม

จะแลว้เสรจ็ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล้ว่งหนา้ได ้โดย

ฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจา้หนา้ท่ีของบรษิัท 
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   การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม (ตอ่) 

8. สาํหรบัมตขิองท่ีประชุมในแตล่ะวาระของการประชุมครั้งน้ี ในวาระท่ี 1, 9, 10 

และ 12 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง

ลงคะแนน สาํหรบัวาระท่ี 2 ถึง 8 และ 11 ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน สว่นวาระท่ี 13 แลว้แตก่รณีว่าผูถื้อหุน้จะเสนอเรือ่งใดใหท่ี้ประชุม

พิจารณา 

9. หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเรือ่งอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชุม ผูถื้อหุน้นั้นจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรอืเทา่กบั 66.12 ลา้นหุน้ 
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   วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2555 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 
 บรษิัทไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 

2555 ซ่ึงไดมี้การจดัทาํรายงานการ

ประชุมและไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด นอกจากน้ี

ยงัไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชุมทาง

เว็บไซดข์องบรษิัท (www.uac.co.th) 

ดว้ย 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงาน

การประชุมไดมี้การบนัทึกรายงานไว้

อยา่งถูกตอ้งตรงตามมตท่ีิประชุม และ

สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณารบัรองรายงานการประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2555 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2555 

การลงมต ิ รบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี  

               สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

          www.uac.co.th 
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          www.uac.co.th 

วาระท่ี 2 พิจารณาและอนุมตักิารเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั 

             ของบรษิทั จากเดิม 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท 
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มตอินุมตัิ

การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้อง

หุน้สามญัของบริษัท จากเดิมมูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เป็น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  ทั้งน้ี เพ่ือ

เพ่ิมสภาพคล่องในการซ้ือขายหุน้ของ

บริษัท โดยไม่ส่งผลกระทบตอ่สดัส่วน

การถือครองหุน้ของผูถื้อหุน้  

 

 

     

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมตักิารเปล่ียนแปลง

มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของ

บริษัท จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท เป็น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท 

การลงมต ิ  อนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของ

     ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



          www.uac.co.th 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท   

ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

มูลค่าท่ีตราไว ้ดงัน้ี 

 “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจาํนวน  220,374,739 บาท (สองรอ้ยยีสิ่บลา้นสามแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพนัเจ็ดรอ้ยสามสิบเกา้บาท) 

             แบ่งออกเป็น           440,749,478 หุน้   (ส่ีรอ้ยส่ีสิบลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบแปดหุน้) 

             มลูค่าหุน้ละ                       0.50 บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

             โดยแบ่งออกเป็น  

             หุน้สามญั           440,749,478 หุน้   (ส่ีรอ้ยส่ีสิบลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบแปดหุน้) 

             หุน้บุริมสิทธิ                         -    หุน้   (-หุน้)” 
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 เพ่ือให ้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทั  



          www.uac.co.th 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสือ

บริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่า  

ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัท 

  

 

 

     

 

การลงมต ิ  อนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของ

     ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 เพ่ือให ้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัฯ (ตอ่) 



          www.uac.co.th 
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วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบรษิทั จาํนวน  

             22,000,000 บาท 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มตอินุมตักิาร

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 

220,374,739 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

198,374,739 บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญั จาํนวน 396,749,478 หุน้ มูลค่า 

ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  โดยตดัหุน้ท่ี

ยงัไม่ไดจ้าํหน่าย จาํนวน 44,000,000 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
  

 

 

     

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุน้พิจารณาอนุมตักิารลดทุน   

จดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 

220,374,739 บาท เป็นทุน   

จดทะเบียน 198,374,739 บาท  

การลงมต ิ  อนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของ

     ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



          www.uac.co.th 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท   

ขอ้ 4  เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด

ทะเบียน ดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน  198,374,739 บาท (หน่ึงรอ้ยเกา้สิบแปดลา้นสามแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพนัเจ็ดรอ้ยสามสิบ 

         เกา้บาท) 

         แบ่งออกเป็น          396,749,478 หุน้  (สามรอ้ยเกา้สิบหกลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบแปดหุน้) 

         มลูค่าหุน้ละ                          0.50 บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

         โดยแบ่งออกเป็น  

         หุน้สามญั          396,749,478 หุน้  (สามรอ้ยเกา้สิบหกลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบแปดหุน้) 

         หุน้บุริมสิทธิ                          -   หุน้  (-หุน้)”” 
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          www.uac.co.th 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสือ

บริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัท  

  

 

 

     

 

การลงมต ิ  อนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของ

     ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
12 



 วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมตักิารเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษิทั จาํนวน  

              78,100,000 บาท 

          www.uac.co.th 
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มตอินุมตัิ

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก

จาํนวน 198,374,739 บาท เป็น

จาํนวน 276,474,739 บาท โดยการ

ออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 

156,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการออกและ

เสนอขาย RO + PO + WARRANT  

 

 

     

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมตักิารเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จากจาํนวน 

198,374,739 บาท เป็นจาํนวน 

276,474,739 บาท 

การลงมต ิ  อนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของ

     ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



          www.uac.co.th 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท   

ขอ้ 4  เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียน  ดงัน้ี 

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจาํนวน   276,474,739 บาท (สองรอ้ยเจ็ดสิบหกลา้นส่ีแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพนัเจ็ดรอ้ยสามสิบเกา้บาท) 

         แบ่งออกเป็น         552,949,478 หุน้   (หา้รอ้ยหา้สิบสองลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืนเกา้พนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบแปดหุน้) 

         มลูค่าหุน้ละ                      0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

         โดยแบ่งออกเป็น  

         หุน้สามญั         552,949,478 หุน้   (หา้รอ้ยหา้สิบสองลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืนเกา้พนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบแปดหุน้) 

         หุน้บุริมสิทธิ                         -   หุน้  (-หุน้)” 
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          www.uac.co.th 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสือ

บริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัท  

  

 

 

     

 

การลงมต ิ  อนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของ

     ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

              UAC-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิทั 

          www.uac.co.th 
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มตอินุมตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

“UAC-W1 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
จดัสรรให ้ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ท่ีมีช่ืออยู ่ณ วนั Record Date 

จาํนวนหน่วย ไม่เกิน 79,400,000 หน่วย  

อตัราส่วน 
5 ตอ่ 1 (5 หุน้เดิมไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 

หน่วย) (กรณีมีเศษใหปั้ดท้ิง) 

ราคา ไม่คิดมูลค่า  



 วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

              UAC-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิทั (ตอ่) 

          www.uac.co.th 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

 เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิ UAC-W1 จาํนวนไม่เกิน 79,400,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิทั โดยมี

เง่ือนไขตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมต ิ  อนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของ

     ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอืบุคคลท่ี

คณะกรรมการและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนด

รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ท่ีจะจดัสรรในสว่นน้ี  

รวมทั้งมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ท่ีจาํเป็นและ/หรอืเก่ียวกบัการออกและจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ท่ีจะจดัสรรในสว่นน้ีไดทุ้กประการ 

     

 



          www.uac.co.th 

 วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิ 

 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ท่ีมีการออกและจดัสรรตามวาระท่ี 8 
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มตอินุมตัิ

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน

ไม่เกิน 79,400,000 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือสาํรอง

ไวส้าํหรบัการใชสิ้ทธิของผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ท่ีจะ

ออกและจดัสรรตามวาระท่ี 8 

 

     

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญั 

จาํนวนไม่เกิน 79,400,000 หุน้    

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  0.50 บาท 

การลงมต ิ รบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี  

               สิทธิออกเสียงลงคะแนน 



          www.uac.co.th 

 วาระท่ี 10 พิจารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

                ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและนกัลงทุนทัว่ไป 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนจาํนวนไม่เกิน 64,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา

ไม่ต ํา่กว่ามูลค่า ท่ีตราไว ้เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ 

 

  

 

 

∗ ผูถื้อหุน้เดิมสามารถจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนดงักลา่วไดเ้กินกว่าสิทธิของตน โดยจะตอ้งทาํการจองซ้ือ

และชาํระเงินค่าหุน้ในสว่นท่ีเกินน้ีพรอ้มกบัการจองซ้ือและชาํระเงินค่าจองซ้ือของหุน้ท่ีตนมี

สิทธิจองซ้ือตามสดัสว่น และในกรณีท่ีมีหุน้ท่ีเหลือจากการจองซ้ือในสว่นน้ี บริษทัจะนาํหุน้ท่ี

เหลือท่ีไม่มีผูจ้องซ้ือไปรวมกบัหุน้เพิ่มทุนท่ีบริษทัจะจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไป 
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การเสนอขาย ผูถื้อหุน้เดิม* (วาระท่ี 10.1) นกัลงทุนทัว่ไป (วาระท่ี 10.2) 

จาํนวนหุน้ ไม่เกิน 39,700,000 หุน้ ไม่เกิน 24,300,000 หุน้  

+ สว่นท่ีเหลือจากผูถื้อหุน้เดิม 

อตัราสว่น 10 ตอ่ 1 - 



          www.uac.co.th 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

 โดยมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอืบุคคล ท่ี

คณะกรรมการและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย กาํหนดราคาและรายละเอียด

อ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นในการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและนกัลงทุนทัว่ไปไดทุ้กประการ 
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 วาระท่ี 10 พิจารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

                ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและนกัลงทุนทัว่ไป (ตอ่) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญั

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวนทั้งหมดไม่เกิน 64,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท ในราคาไม่ตํา่กว่ามูลค่าท่ีตราไว ้เพื่อเสนอขายหุน้ดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

สามญัเดิมและนกัลงทุนทัว่ไป โดยมีเง่ือนไขตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมต ิ รบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี  

               สิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 วาระท่ี 11 พิจารณาและอนุมตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 UAC-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและนกัลงทุนทัว่ไปท่ีจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 

          www.uac.co.th 
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มตอินุมตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

“UAC-W1 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
จดัสรรให ้ ผูถื้อหุน้เดิม และ นกัลงทุนทัว่ไป ท่ีจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน  

(ตามวาระท่ี 10.1 และ 10.2) 

จาํนวนหน่วย ไม่เกิน 12,800,000 หน่วย  

อตัราส่วน 
5 ตอ่ 1 (5 หุน้เดิมไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 

หน่วย) (กรณีมีเศษใหปั้ดท้ิง) 

ราคา ไม่คิดมูลค่า  



          www.uac.co.th 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

 เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิ UAC-W1 จาํนวนไม่เกิน 12,800,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและนกัลงทุนทัว่ไป

ท่ีจองซ้ือหุน้เพิ่มทุน(ตามวาระท่ี 10.1 และ 10.2) โดยมีเง่ือนไขตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมต ิ  อนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของ

     ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอืบุคคลท่ี

คณะกรรมการและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนด

รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ท่ีจะจดัสรรในสว่นน้ี  

รวมทั้งมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ท่ีจาํเป็นและ/หรอืเก่ียวกบัการออกและจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ท่ีจะจดัสรรในสว่นน้ีไดทุ้กประการ 

     

 

 วาระท่ี 11 พิจารณาและอนุมตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 UAC-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและนกัลงทุนทัว่ไปท่ีจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน (ตอ่) 



          www.uac.co.th 

 วาระท่ี 12 พิจารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิ 

 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ท่ีมีการออกและจดัสรรตามวาระท่ี 11 
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 คณะกรรมการบริษัทไดมี้มตอินุมตัิ

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน

ไม่เกิน 12,800,000 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือสาํรอง

ไวส้าํหรบัการใชสิ้ทธิของผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ท่ีจะ

ออกและจดัสรรตามวาระท่ี 11 

 

     

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญั 

จาํนวนไม่เกิน 12,800,000 หุน้    

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  0.50 บาท 

การลงมต ิ รบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี  

               สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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   วาระท่ี 13  พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถา้มี) 

หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเรือ่งอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้น

หนงัสือเชิญประชุม ผูถื้อหุน้นั้นจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึง

ในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรอืเทา่กบั 66.12 ลา้นหุน้ 
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