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การประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 
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วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
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คณะกรรมการบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ
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นายน าศักดิ์ วรรณวิสูตร
ปฏิบัตหิน้าที่แทนกรรมการผู้อ านวยการใหญ

ผูบ้ริหารบริษทัฯ
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นายเชิดชาย ปิตวัิชรากุล 
ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายปฎบัิตกิารและบริการลูกค้า 
และรักษาการผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูบ้ริหารบริษทัฯ

นายโสกุล เชือ้ภักดี 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม
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ผูบ้ริหารบริษทัฯ

นางสาวจนิดา มไหสวริยะ
ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ

นางสาวดวงรัตน์ พทิกัษ์ 
รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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ผูบ้ริหารบริษทัฯ

นางวิราวรรณ ธารานนท์ 
ผู้อ านวยการส านักกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และ
เลขานุการบริษัทฯ 

นางสาวกันยานาถ วีระพันธ์ุ
ผู้อ านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กร
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ผูบ้ริหารบริษทัฯ

นางธิดารัชต์ ไกรประสิทธ์ิ 
ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายการเงนิและบัญชี

นายประสิทธ์ิ สกุลเกสรีวรรณ
รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ
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ผู้บริหารบริษัท UU

นายปิตพิงษ์ ชีรานนท์ 
รักษาการกรรมการผู้จัดการ 

นายสมบัต ิอยู่สามารถ
รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
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ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ

นายเล็ก สิขรวทิย
กรรมการผู้อ านวยการ

นายนิธิกรณ์  ศรีคิรินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ

นางศิริพร เหล่ารัตนกุล 
ผู้อ านวยการอาวุโส

นายเกียรตพิล ตัง้ด ารงค์กุล
ผู้จัดการ
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นายอธิคม ศิริชุมพันธ์
นักวิเคราะห์ ฝ่ายวาณิชธนกจิ

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ

นางสาวสาริศา พจนสุวรรณชัย
นักวิเคราะห์ ฝ่ายวาณิชธนกิจ

ที่ปรึกษาทางการเงนิ
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นางวรรณิภา ร่วมรังษี
Partner

นางสาวพชัราภรณ์ ตฤณวุฒพิงษ์
Deputy Manager

ที่ปรึกษากฎหมาย
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การประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2558 

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
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ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2557
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www.set.or.th  หวัขอ้ข่าวบรษิทั
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VOTE
งดออกเสียง
NO VOTE

ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

ไม่เหน็ด้วย
REJECT

หากท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงของท่าน
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ระเบียบวาระที่ 2

พจิารณาอนุมัตใิห้บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีิตีส์้ จ ากัด 
ซือ้หุ้นของบริษัท เอ็กคอมธารา จ ากัด จาก

บริษัท เอ็กโกเอ็นจเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

22



การเข้าท ารายการ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตีส์้ จ ากัด (UU) จะเข้าซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท เอ็ก

คอมธารา จ ากัด จ านวน 25,597,096 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 74.19 ของ

จ านวนหุ้นทัง้หมด จากบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

(ESCO)  โดยคดิเป็นมูลค่าส่ิงตอบแทนทัง้สิน้ 1,600 ล้านบาท
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เอก็คอมธารา จ ากัด

ก่อนเพิ่มการลงทุน ภายหลังเพิ่มการลงทุน

EGCO

EASTW ESCO

UU

EGCOM TARA
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EASTW

UU

EGCOM TARA
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18.72% 18.72%100%
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100%

15.88%

100% 100%

90.07%

Cash 1,600 MB
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การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์

1. รายการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
• เกณฑ์ สนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิ / มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน / มลูคา่หุ้นทนุ และ ก าไรสทุธิ
• ขนาดรายการท่ีใหญ่ท่ีสดุ ได้แก่ เกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน (1,600 ล้านบาท) ค านวณได้ 

10.03% น้อยกว่า 15%  ให้ถือปฏิบตัิโดยการได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ต้อง
แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ และไม่ต้องขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

2. รายการเกี่ยวโยง

• ต้องพิจารณาเกณฑ์รายการเก่ียวโยงเน่ืองจาก

– ESCO (EGCO) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ EASTW (ถือหุ้นเกิน 10%) 

– มีกรรมการร่วมกนั คือ คณุสหสั ประทกัษ์นกุลู

• ขนาดรายการ 1,600 ล้านบาท คิดเป็น 18.29% (ณ 31 มี.ค.58) ซึง่เกินกว่า 3% ของ NTA ต้อง
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รวมทัง้ขออนมุตัิโดยมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และเปิดเผย
ข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ
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แหล่งที่มาของเงนิที่ใช้ซือ้สินทรัพย์

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตีส์้ จ ากัด จะใช้เงินกู้สถาบันการเงินทัง้

จ านวน 1,600 ล้านบาท โดยจะช าระค่าหุ้นให้กับบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ในครัง้เดียว ณ วันท าสัญญาซือ้ขายหุ้นระหว่างทัง้สอง

บริษัท  ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึน้ภายในไตรมาส 3/2558
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ข้อมูลพืน้ฐานของบริษัท เอก็คอมธารา จ ากัด
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โครงการผลิตน า้ประปาของบริษัท เอ็กคอมธารา จ ากัด
พืน้ที่ให้บริการ จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดสมุทรสงคราม

สัญญาหลัก
สัญญาผลิตน า้ประปาเพื่อขายให้แก่ กปภ.(BOO) ระยะเวลา 30 ปี
เร่ิมวันที่ 7 เมษายน 2544 - 6 เมษายน 2574

การต่อสัญญา ต้องขอต่ออายุสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันที่สัญญาด าเนินมาครบ 25 ปี
ปริมาณรับซือ้ขัน้ต ่า ตัง้แต่ปี 2555 = 35,400 ลบ.ม.ต่อวัน

ก าลังการผลิต
1) โรงผลิตน า้แพงพวย 30,000 ลบ.ม.ต่อวัน (ปี 2557 Utilization = 94.30%)
2) โรงผลิตน า้หลักเมือง 18,000 ลบ.ม.ต่อวัน (ปี 2557 Utilization = 51.63%)

ปริมาณจ าหน่าย
ปี 2557 เฉล่ีย 36,277 ลบ.ม.ต่อวัน 
1) โรงผลิตน า้แพงพวย 27,319 ลบ.ม.ต่อวัน
2) โรงผลิตน า้หลักเมือง 8,958 ลบ.ม.ต่อวัน

ราคาจ าหน่ายน า้ฯ
- ราคาปี 2558 ตามปริมาณรับซือ้ขัน้ต ่า 25.64 บาทต่อลบ.ม.  
- ส่วนเกินปริมาณรับซือ้ขัน้ต ่าลดค่าน า้ให้ กปภ. 50%

การปรับราคาจ าหน่าย
น า้ฯ

- ทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี  
- สูตรการปรับขึน้ค่าน า้
Pn+1=Pn*(1+((CPIn-CPIn-1)/CPIn-1)+k) 28



ผลการด าเนินงานของ บริษัท เอ็กคอมธารา จ ากัด
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ระบบผลิตน า้ประปาของเอ็กคอมธารา

ป๊ัมสูบน า้ดบิ ระบบกวนในเส้นท่อ
ถังตกตะกอน

ถังกรองทรายถังน า้ใส

คลอรีน
จ่ายน า้ให้ กปภ.
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โรงผลิตน า้แพงพวย โรงผลิตน า้หลักเมือง
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ประโยชน์ของการเข้าท ารายการ

 เป็นการขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจน า้ประปาซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ UU

 เป็นส่วนของธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ท าให้ UU มี
ขนาดธุรกิจและฐานรายได้ที่ใหญ่ขึน้

 ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสในการเติบโตในอนาคต ซึ่ ง
เป็นผลดีต่อกลุ่มบริษัทโดยรวม
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ความสมเหตุสมผลของราคาที่ซือ้ขาย

EASTW ได้แต่งตัง้บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ ากัด ให้ท าหน้าที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการท า
รายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ระเบียบวาระการพิจารณาอนุมัติให้ UU ซือ้หุ้นบจก. เอ็กคอมธารา 
ทั ้งหมดจากบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด จ า นวน 
25,597,096 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 74.19 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ที่ราคารวม 
1,600 ล้านบาท ได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11
มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหารและการลงทุน เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 
2558 และคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2558 แล้ว และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ /หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้การเข้าซือ้
หุ้นส าเร็จลุล่วง
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การออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมวาระนีต้้องใช้มติพิเศษด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยไม่นับส่วนของ บมจ. ผลิตไฟฟ้า จ านวน 311,443,190 หุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสีย
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VOTE
งดออกเสียง
NO VOTE

ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

ไม่เหน็ด้วย
REJECT

หากท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงของท่าน
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ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบแผนการน าบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีิตีส์้ จ ากัด 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(Spin Off) 
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มตคิณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.58 มีมติอนุมัติ

ให้UU เข้าจดทะเบียนใน SET (Spin-Off) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UU ต่อ

ประชาชนทั่วไปและต่อผู้ถือหุ้นของ EASTW ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-Emptive Right) 

จ านวนรวมทัง้สิน้ 420,000,000 หุ้น และในการท ารายการนีบ้ริษัทฯ ได้ว่าจ้าง

- ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) และ

- ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร้ซวอเตอร์

เฮ้าส์คูเปอร์ส จ ากัด  
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การค านวณขนาดรายการ 

ภายหลังการเพิ่มทุนของบริษัท UU ในครัง้นี ้จะส่งผลให้สัดส่วนการถือ

หุ้นของ EASTW ในบริษัท UU ลดลงจากเดิมร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 

54.84 ของทุนช าระแล้วของบริษัท UU ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ 

ของ EASTW ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท UU หรือ Dilution Effect เช่น ส่วน

แบ่งก าไรและสิทธิในการออกเสียง ฯลฯ ลดลงไปร้อยละ 45.16 
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การค านวณขนาดรายการ (ต่อ) 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

จดทะเบียน โดยมีขนาดรายการสูงสุดที่ค านวณตามเกณฑ์ก าไรสุทธิเท่ากับ

ร้อยละ 9.60 จัดเป็นรายการประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ที่มีขนาดรายการต ่า

กว่าร้อยละ 15 โดย EASTW มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อ SET ทนัท ี

และบริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อ SET แล้ว เม่ือวันที่ 18 ม.ิย.58 
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สรุปสาระส าคัญ 

ในการ Spin Off บริษัท UU เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

1. การ Spin Off บริษัท UU เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. การลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้น UU จาก 10 บาทเป็น 1 บาท

3. การให้ Pre-emptive Right  แก่ผู้ถือหุ้น EASTW

4. การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน IPO ของบริษัท UU เพื่อเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์
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1. การ Spin Off บริษัท UU เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์

ความหมายของการ Spin-Off

 การ Spin-Off เป็นกระบวนการน าบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทแม่) แยกออกมาเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering)

 หลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีถกูแยกออกมาดงักล่าวจะเข้า
จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai)

 ภายหลังจากการน าบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าจดทะเบียนแล้ว บริษัทแม่ยังต้องมี
คุณสมบัตติามเกณฑ์การด ารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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1. ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ EASTW

ประโยชน์ของการน า UU เข้าจดทะเบียนใน SET

 เพิ่มทางเลือกในการลงทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นของ EASTW
 สิทธิในการจองซือ้หุ้น IPO ของ UU (Pre-emptive Right)
 มูลค่ากจิการของ EASTW ที่มีโอกาสปรับตวัสูงขึน้ 
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2. ประโยชน์ต่อบริษัท EASTW

 ลดภาระในการสนับสนุนทางการเงนิแก่ UU เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ
หรือเพิ่มสภาพคล่องในการด าเนินงานของ UU 

 EASTW จะมีความคล่องตัวในการขยายธุรกิจหลักหรือโครงการใน
อนาคตอื่นๆ ของ EASTW เองได้อย่างเตม็ที่ 

 มีสภาพคล่องในการซือ้ขายเปล่ียนมือหุ้น UU เพิ่มขึน้ 

ประโยชน์ของการน า UU เข้าจดทะเบียนใน SET (ต่อ)
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3. ประโยชน์ต่อบริษัท UU

ประโยชน์ของการน า UU เข้าจดทะเบียนใน SET (ต่อ)

 ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีความหลากหลายและมี
ต้นทุนที่ต ่าลง

 การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องท าให้ผู้ลงทุนสถาบันและราย
ย่อยสามารถวิเคราะห์การลงทุนใน UU ได้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึน้

 ลดการพึ่งพิง EASTW ในด้านต่างๆ และมีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงานที่มากขึน้ 
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2. การลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้น UU จาก 10

บาทเป็น 1 บาท

การลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจะมีผลให้จ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ 
ราคาหุ้นลดลง โดยมไิด้มีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นสามัญทัง้หมด
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3. การให้ Pre-emptive Right  แก่ผู้ถือหุ้นบริษัท EASTW

ความส าคัญของการให้ Pre-Emptive Right

 การให้ Pre-Emptive Right เป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัททีจ่ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทีท่ าการ Spin Off บริษัทลูก จองซ้ือหุ้น IPO ของบริษัทลูกทีด่ดน Spin 
Off 

 ประโยชน์ของการท า Pre-Emptive Right คือ การลด dilution ที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดมิของ
บริษัทที่ท าการ spin off บริษัทลูก รวมถงึเป็นการเพิม่ทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ถือ
ดังกล่าว
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4. การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน IPO ของบริษัท UU เพื่อเข้าจด
ทะเบียนใน SET

ช่ือกิจการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีิตีส์้ จ ากัด (“UU”) 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชัน้ 23-25 ซอยวภิาวดีรังสิต 5 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา รวมถงึการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา

โครงสร้างเงนิทุน ปัจจุบัน: ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วเท่ากบั 510,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 51,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

หลังเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้: ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วเท่ากบั 510,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 510,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน: ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วเท่ากบั 930,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 930,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดทางธุรกิจของ UU

สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ หุ้ น ข อ ง
EASTWใน UU

ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน: อีสท์ วอเตอร์ถือหุ้นใน UU ในสดัสว่นร้อยละ 100ของทนุจด

ทะเบียนและทนุท่ีช าระแล้วของ UU

หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน: อีสท์ วอเตอร์จะถือหุ้นใน UU ในสดัสว่นร้อยละ 54.84 ของทนุ

จดทะเบียนและทนุท่ีช าระแล้วของ UU
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ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีิตีส์้ จ ากัด ต่อประชาชนทั่วไป 

(Initial Public Offering) และต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) รวมทัง้สิน้

จ านวน 420,000,000 หุ้น 
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รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UU 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้น า UU เข้าจดทะเบียนใน SET และอนุมัติ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UU จ านวนทัง้สิน้ 420,000,000 หุ้น มีรายละเอียด

การเสนอขาย ดังนี ้

1. จ านวนไม่ต ่ากว่า 353,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่

ประชาชนทั่วไป หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.05 ของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนที่เสนอขาย

2. จ านวนไม่เกินกว่า 67,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นของ EASTW ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-Emptive Right) หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่

เกินร้อยละ 15.95 ของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

50



รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UU (ต่อ)

ราคาเสนอขาย ยังมิได้ก าหนดราคา ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ EASTW จะเป็นราคาเดียวกับที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาเสนอขาย ภายหลังจากส านักงาน กลต. อนุมัติให้ UU เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนต่อประชาชนทั่วไป 

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

วัตถุประสงค์ในการเพิ่ ม
ทุน

ใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ และ/หรือใช้คืนเงินกู้จาก
สถาบันการเงนิ 
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การประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2558 

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
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ระเบียบวาระที่ 5

เร่ืองอ่ืนๆ 
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