
  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
UAC GLOBAL Public Company Limited 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 
เอกสำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

วันพฤหัสบดีที ่8 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 25 เลขที ่1 อำคำรทพีี แอนด ์ที  
ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร      

เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งดแจกของช ำร่วย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที่หน่วยงานก ากบัดแูลไดร้ณรงคใ์ห ้ลด/เลิก การแจกของช าร่วยในการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้  อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัอาหารว่างและเครื่องดื่มไวร้บัรองเฉพาะผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 
โดยสามารถรบัไดเ้มื่อการประชมุแลว้เสรจ็ 

 

 

แนวทำงปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม 
กรณีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการสาธารณสุขเก่ียวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID19) ที่ส่งเสริมใหบุ้คคลที่ไดเ้ดินทางไป-กลบัหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเส่ียง และหรือพืน้ที่เส่ียงในประเทศไทย 
ตามประกาศของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ จะตอ้งเฝา้สงัเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วนั นบัจากวนัท่ีเดินทางมาถึง
ประเทศไทยหรือจากพืน้ที่เส่ียงดงักล่าว  บริษัทและบรษิัทจดทะเบียนทัง้หมดจะตอ้งถือปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวตามกฎหมาย 
ซึ่งบรษิัทไดก้ารตระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมในวงกวา้งและการปกป้องผูท้ี่เก่ียวขอ้งทัง้หมด เพื่อลดความเส่ียงและป้องกัน
การแพรร่ะบาดของเชือ้โรค COVID-19  บรษิัทจึงขอแจง้ใหท้่านทราบถึงขัน้ตอนและค าแนะน าส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้
1. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีการเดินทางไป-กลบัหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศที่มีความเส่ียงและหรือพืน้ท่ีเส่ียงในประเทศ

ไทย ในช่วงสองสปัดาหท์ี่ผ่านมาก่อนวนัที่ 8 เมษายน 2564 จะตอ้งเฝ้าสงัเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัท่ี
เดินทางมาถึงประเทศไทย โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทเขา้รว่มประชมุแทนได ้

2.  ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แสดงอาการของการเจ็บป่วยเก่ียวกับทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีไข ้หรือ หายใจถ่ี ควรเฝ้าสงัเกต
อาการตนเอง โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทเขา้รว่มประชมุแทนได ้

โปรดงดกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่ำจะหำยเป็นปกติ และ/หรือ พ้นก ำหนดระยะเวลำของกำรเฝ้ำสังเกตอำกำร
ตนเอง โดยสำมำรถส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสำรประกอบ ทีมี่กำรลงนำมครบถ้วนถูกต้อง 
มำยังเลขำนุกำรบริษัท ตำมทีอ่ยู่ของบริษัท ภำยในเวลำ 16.00 น ของวันที ่7 เมษำยน 2564 
3.  บริษัทจะจดัตัง้จดุคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านบริเวณหนา้อาคารตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค ทัง้นี ้ในกรณีที่ตรวจ

พบผูท้ี่มีไขห้รือมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความเส่ียง
ดงักล่าวเขา้ในพืน้ท่ีการประชมุ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทเพื่อเขา้
รว่มประชมุแทนได ้

4.  เพื่อลดความเส่ียงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้โรค COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเตรียม
หนา้กากอนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มการประชมุ  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าว รวมถึงมาตรการและแนวปฏิบตัิการประชุม ภายใต้
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9) อย่างเครง่ครดั  



  



บริษทั 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 

 

 

วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 

เรื่อง  เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท ประจ าปี 2564 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
  บรษิัท ยเูอซี โกลบอล  จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย    1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท ประจ าปี 2563 (ส าหรบัวาระท่ี 1) 
2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบของรหสัคิวอาร ์(QR Code) (ส าหรบัวาระท่ี 2 และ 3) 
3. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ 
(ส าหรบัวาระท่ี 5) 

4. ประวตัิโดยสงัเขปของผูไ้ดร้บัเสนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี (ส าหรบัวาระท่ี 7) 
5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (ส าหรบัวาระท่ี 9 และ 10) 
6. ขอ้บงัคบัของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
7. วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุ 
8. ตวัอยา่งแบบแจง้การประชมุ ประจ าปี 2564 
9. มาตรการและแนวปฏิบตักิารประชมุภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

            10. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 
            11. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะน ำให้ใชแ้บบ ข.) 
           12. แบบฟอรม์ค าถามส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 

คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ 
หอ้งประชมุ ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนดท์ี เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อ
พิจารณาวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วำระที ่1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ ำปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2563  ซึ่งไดม้ีการจดัท ารายงานการ
ประชุมและไดส่้งใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซตข์อง
บรษิัท (www.uac.co.th) แลว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมไดม้ีการบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง  และสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม    
ผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
 

 

UAC GLOBAL Public Company Limited 
1 TP & T Tower, 19th Floor, Soi Vibhavadirangsit 19,  Vibhavadirangsit Road,  Chatuchak Sub-District, 

Chatuchak District, Bangkok 10900 Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700 website: www.uac.co.th   

 

 

http://www.uac.co.th/


บริษทั 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 

 

 

วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2563 ตาม QR Code ในแบบฟอรม์หนงัสือเชิญประชุม นอกจากนีย้งัไดเ้ผยแพร่รายงานประจ าปีทาง
เว็บไซตข์องบรษิัท (www.uac.co.th) อีกดว้ย 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2563 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  - เป็นวาระรบัทราบไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง – 
  
วำระที ่3 
 

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิส ำหรับปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดท างบการเงินส าหรบัปี 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้ว่าถกูตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบรษิัทไดเ้ห็นชอบแลว้ จึงเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ ดงัรายละเอียดใน
รายงานประจ าปี 2563 (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) ซึ่งสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

งบกำรเงนิรวม 2563 2562 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 3,130.44 3,045.07 
หนีสิ้นรวม (ลา้นบาท) 1,506.84 1,601.23 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 1,623.59 1,443.84 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,269.23 2,871.96 
ก าไรส าหรบังวด (ลา้นบาท) 259.04 153.57 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้) 667,606,199 667,605,301 
ก าไรต่อหุน้ (บาท)* 0.406 0.245 

        * ค านวณจากจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัตามงบการเงินส าหรบัปี 2563 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทและการตรวจสอบและรบัรองจากนายฉัตร
ชยั เกษมศรีธนาวฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด (“EY”) ซึ่งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทส าหรบัปี 2563 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
  
วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบรษิัทก าหนดใหจ้่ายเงนิปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละ
ส ารองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึ่งผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบังวด

http://www.uac.co.th/
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ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึง วนัที่ 31ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(“EY”) แลว้ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 156,050,678 บาท และไม่ตอ้งมีการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบรษิัทไดจ้ดัสรรไวค้รบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ 
 
จากการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงความสามารถดา้นกระแสเงินสดในปัจจบุนั จึงเห็นควรพิจารณาใหม้ีการ
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นเงินจ านวน 133,521,239.80 บาท หรือคิด
เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 85.56 เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินไดแ้ละ
ส ารองทุกประเภทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี ้บริษัทไดจ้่ายเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลไปเมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 40,056,371.94 บาท คงเหลือ
เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท หรือคิดเป็นเงิน 93,464,867.86 บาท โดยบริษัทจะจดัสรรจากก าไรสทุธิ 
ส่วนที่เสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดาตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายรอ้ยละ 10 แต่สามารถเครดิต
ภาษีเงินปันผลได ้20/80 ของเงินปันผล ทั้งนี ้การเครดิตภาษีเงินปันผลนั้น ตอ้งเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิของประมวล
รษัฎากร  

ขอ้มลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดงันี ้
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร  2563 2562 
ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 156,050,678 101,876,326 
ส ารองตามกฎหมาย (บาท) - - 
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย (บาท) 156,050,678 101,876,326 
ก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (บาท) 274,707,027 250,286,015 
จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้) 667.606.199 667,605,301 
รวมเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.20 0.135 
    เงินปันผลระหว่างกาล (จ่าย 9 ธันวาคม 2563) (จ่าย 30 เมษายน 2563) 

           - จากก าไรสทุธิ 0.06 0.135 
    เงินปันผลส่วนท่ีเหลือ  (จ่าย 7 พฤษภาคม 2564)  

           - จากก าไรสทุธิประจ าปี 0.14 - 
เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 133,521,239.80 90,126,716 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (รอ้ยละ)  85.56 88.74 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นเงินจ านวน 133,521,239.80 บาท ซึ่งบรษิัทไดจ้่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้เมื่อ
วนัที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 40,056,371.94 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่าย
เพิ่มในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท หรือคิดเป็นเงิน 93,464,867.86 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิ ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
รบัเงินปันผลในวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2564  ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปัน
ผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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วำระที ่5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและขอ้บังคับของบริษัทก าหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี     
ทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปีนีก้รรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ประกอบดว้ย 

1. รศ.ดร.ไพบลูย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ 
2. นายชชัพล ประสพโชค กรรมการ 
3. นางสาวจีระพนัธ ์จินดา กรรมการอิสระ 

โดยที่บริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อรบั
การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท  รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระ
เขา้มายงับริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยไดพ้ิจารณาถึง
ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงานของบรษิัทและผูถื้อหุน้ ทัง้ดา้นคณุสมบตัิ ความรูค้วามสามารถ 
ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญ และความอิสระในการใหค้วามเห็นแลว้ และเสนอใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 
ท่านที่ออกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีนี ้ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา นายชชัพล ประสพโชค และ นางสาวจีระพนัธ์ จินดา ที่
ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ไดร้บัการเสนอ
ชื่อทัง้ 3 ท่าน ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแลว้ว่ามีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท อีกทัง้เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์นัจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทและผู้
ถือหุน้  ส าหรบับุคคลที่ไดร้บัเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวจีระพนัธ์ จินดาแมว้่าจะมีการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกนั คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า นางสาวจีระพนัธ ์จินดา เป็นผู้
มีคณุสมบตัิ ประสบการณ ์และ ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ และยังคงมีความเป็น
อิสระในการใหค้วามเห็นและมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด จึงเห็นควรแต่งตัง้ นางสาวจีระพนัธ์ จินดา เขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง (ประวตัิของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 

วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดว่าการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบจากขอ้มูลอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทและความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 
2564 และ โบนสักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร ประจ าปี 2563 มีดงันี ้
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(1) ค่าตอบแทนรายเดือน                                      หน่วย : บาท 
ต ำแหน่ง 2564 2563 หน่วย 
ประธานกรรมการ 50,000 33,000 ต่อคน/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 33,000 ต่อคน/เดือน 
กรรมการตรวจสอบ 40,000 27,500 ต่อคน/เดือน 
กรรมการบรหิาร 5,000 5,000 ต่อคน/เดือน 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยเดือนรวม ไม่เกิน 2.07 ลำ้นบำท ไม่เกิน 1.7 ล้ำนบำท ต่อปี 
(2) โบนสักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร ประจ าปี 2563 จ านวนไม่เกิน 1,800,000 บาท 
(3) ค่าตอบแทนอื่น : ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต และ ประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินเบีย้ประกนัรวมไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,070,000 บาท โบนสักรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารประจ าปี 2563 จ านวนไม่
เกิน 1,800,000 บาท และอนมุตัิวงเงินเบีย้ประกนัของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
  
วำระที ่7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ประจ ำปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (“EY”) เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์
ครอบคลมุถึงการท าธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี  อีกทัง้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มี
ส่วนไดส่้วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่ง บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชี 
2564 ตามรายชื่อดงันี ้(ประวตัิของผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4) 

1. นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทส าหรบัปี 2563 นบัเป็นรอบบญัชีที่ 2) 

2. นางสาวศิราภรณ ์เอือ้อนนัตก์ลุ ผูร้บัสอบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) 

3. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์ผูร้บัสอบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4523 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) 

ขอ้มลูเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชีในปีที่ผ่านมา ดงันี ้
ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี (หน่วย: บาท) 2564 2563 

ค่าสอบบญัชีส าหรบังบการเงินประจ าปีและรายไตรมาสบรษิัท 2,760,000 2,760,000 
หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI  ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ  ค่าพาหนะ  ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์                      

ค่าติดต่อสื่อสาร และอ่ืน ๆ 

นอกจากนี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด มีผูส้อบบญัชีซึ่งเป็นผูต้รวจสอบบญัชีและลงนามในงบการเงินประจ าปี 2564 
ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทถือหุน้อยู่รวมจ านวน 7 บรษิัทดว้ย 



บริษทั 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 

 

 

วำระที ่8 พิจำรณำอนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกับ
กำรลดทุนจดทะเบียน 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย
การตดัหุน้สามญัที่เหลือจากรองรบัการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 จ านวน 66,760,102 หุน้มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 367,183,150.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 333,803,099.50 
บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 667,606,199 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้
ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน 333,803,099.50 บาท (สามรอ้ยสามสิบสามลา้นแปดแสนสามพนัเกา้สิบเกา้บาทหา้สิบสตางค)์ 
           แบ่งออกเป็น    667,606,199 หุน้  (หกรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นหกแสนหกพนัหน่ึงรอ้ยเกา้สิบเกา้หุน้)               
           มลูค่าหุน้ละ                0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 
          หุน้สามญั         667,606,199 หุน้ (หกรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นหกแสนหกพนัหน่ึงรอ้ยเกา้สิบเกา้หุน้)   
          หุน้บรุิมสิทธิ                     -     หุน้ 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท จากทนุจด

ทะเบียนเดิม จ านวน 367,183,150.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 333,803,099.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 667,606,199 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และ การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท 
ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วำระที ่9 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) จำกทุนจด
ทะเบียนเดิม 333,803,099.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 367,183,099.50 บำท และ กำรแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนทะเบียน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท ทัง้ในดา้นการลงทนุดา้นพลงังานทดแทน
หรือพลังงานทางเลือก รวมถึงการเข้าซือ้กิจการในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับบริษัท ซึ่งมีผลให้บริษัทตอ้งการเงินทุนเพิ่ม 
ประกอบกับการลงทุนดังกล่าวอาจจะตอ้งมีการตัดสินใจโดยทันทีหรือเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษัทและเพื่อเตรียมการและด าเนินการไดโ้ดยเร็วและทันการณ์ โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 66,760,000 หุน้ มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในคราว

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ นายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน ์
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวศิราภรณ ์เอือ้อนันตก์ุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
3844 หรือ นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 2,760,000 บาท  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 



บริษทั 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 

 

 

เดียวกันหรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายหุน้ใหก้ลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได ้ 
รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วนั และเวลา ที่เสนอขายและรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แลว้เสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีในครัง้ถัดไปหรือภายในวนัที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ ถัดไป
แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5)  ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้และไม่มีขอ้โตแ้ยง้กับ
การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไปแต่อย่างใด 

และพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนทะเบียน 
เป็นดงันี ้
ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน   367,183,099.50 บาท (สามรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นหน่ึงแสนแปดหมื่นสามพนัเกา้สิบเกา้บาทหา้สิบสตางค)์            
           แบ่งออกเป็น          734,366,199 หุน้   (เจ็ดรอ้ยสามสิบสี่ลา้นสามแสนหกหมื่นหกพนัหน่ึงรอ้ยเกา้สิบเกา้หุน้)               
           มลูค่าหุน้ละ                        0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
           โดยแบ่งออกเป็น 
           หุน้สามญั               734,366,199 หุน้   (เจ็ดรอ้ยสามสิบสี่ลา้นสามแสนหกหมื่นหกพนัหน่ึงรอ้ยเกา้สิบเกา้หุน้)               
            หุน้บรุิมสิทธิ                          -     หุน้ 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 66,760,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 

วำระที ่10 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) จ ำนวน 66,760,000 
หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่
เกิน 66,760,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหก้ับบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมีรายละเอียด
การจดัสรรปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5) ทัง้นี ้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็น
ผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาและก าหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุน้ดงักล่าว  
รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารต่าง  ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการต่าง  ๆ  อันจ าเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุนี ้
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
66,760,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
วำระที ่11 

 
พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 



บริษทั 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 

 

 

  ทั้งนี ้คณะกรรมการก าหนดใหว้ันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 และสิทธิรบัเงินปันผล  

 
บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุ พรอ้มเอกสารการประชุมไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท (www.uac.co.th) ดว้ยแลว้ และหาก 

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่ตอ้งการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอครัง้นี ้สามารถจัดส่งค าถามล่วงหนา้ไดท้ี่ 
sajjaporn@uac.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2936-1700 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว โดยบริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนตัง้แต่

เวลา 12.00 น. ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะหรือ
กรรมการอิสระของบรษิัท ดงัมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11 (หนงัสือมอบฉนัทะ) เขา้ประชมุและออกเสียงแทน
ท่านในการประชุม และเพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บั
มอบฉันทะ โปรดกรอกขอ้ความพรอ้มลงลายมือชื่อในเอกสารตามตวัอย่างแบบแจง้การประชมุ ประจ าปี 2564 (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 
8) และ/หรือ หนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11 ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ หรือน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการ
ประชมุ 

 
อนึ่ง จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสขุภาพของ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน  บรษิัทใครข่อความรว่มมือจากผูถื้อหุน้แมไ้ม่ใช่ผูท้ี่อยู่ในกลุ่มเส่ียง ควรมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท 
ตามรูปแบบของหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และน าส่งพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉนัทะที่เก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดที่ระบใุนส่ิงที่ส่ง
มาดว้ยล าดับที่ 7 มายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทดา้นล่างนี ้ภำยในวันที่ 7 เมษำยน 2564  ทั้งนี ้หากท่านมีค าถามที่
เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 สามารถส่งค าถามตามแบบฟอรม์ค าถามส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 วนัที่ 8 เมษายน 2564 (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 12) มาพรอ้มกับหนงัสือมอบฉันทะ เพื่อบริษัทจะพิจารณาค าถามเป็น
การล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

         

           นายไพบลูย ์เสรีวิวฒันา 
                      ประธานกรรมการ 

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

