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เร่ือง  เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท ประจาํปี 2565 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

  บรษิัท ยเูอซี โกลบอล  จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท ประจาํปี 2564 (สาํหรบัวาระท่ี 1) 

2. แบบรายงาน 56-1 One Report ประจาํปี 2564 ในรูปแบบของรหสัคิวอาร ์(QR Code) (สาํหรบัวาระท่ี 2 และ 3) 

3. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ 

(สาํหรบัวาระท่ี 5) 

4. ประวตัิโดยสงัเขปของผูไ้ดร้บัเสนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี (สาํหรบัวาระท่ี 7) 

5. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) (สาํหรบัวาระท่ี 8) 

6. ขอ้บงัคบัของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  

7. ขัน้ตอนและวิธีการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และ

การมอบฉนัทะ 

8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข.) 

             

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจดัใหม้ีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวันพฤหสับดีท่ี 7 เมษายน 2565 เวลา 

14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

  

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจาํปี 2564  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษัทไดจ้ัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัท ประจาํปี 2564 เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2564  ซึ่งไดม้ีการจัดทาํรายงานการ

ประชุมและไดส่้งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซตข์อง

บรษิัท (www.uac.co.th) แลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมไดม้ีการบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง และสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม    

ผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทประจาํปี 2564 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2564  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

http://www.uac.co.th/
http://www.uac.co.th/
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วาระที ่2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษัทไดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 รายละเอียดปรากฏตาม

รายงานประจาํปี 2564 ตาม QR Code ในแบบฟอรม์หนงัสือเชิญประชุม นอกจากนีย้งัไดเ้ผยแพร่รายงานประจาํปีทาง

เว็บไซตข์องบรษิัท (www.uac.co.th) อีกดว้ย 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการ

ดาํเนินงานของบรษิัท ประจาํปี 2564 
 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  - เป็นวาระรบัทราบไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง – 

  

วาระที ่3 

 

พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดทาํงบการเงินสาํหรบัปี 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ว่าถกูตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบรษิัทไดเ้ห็นชอบแลว้ จึงเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ ดงัรายละเอียดใน

รายงานประจาํปี 2564 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) ซึ่งสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

งบการเงนิรวม 2564 2563 

สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 3,217.40 3,130.43 

หนีสิ้นรวม (ลา้นบาท) 1,446.14 1,506.84 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 1,771.26 1,623.59 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,466.26 1,269.23 

กาํไรสาํหรบังวด (ลา้นบาท) 234.37 259.04 

จาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ (หุน้) 667,606,199 667,606,199 

กาํไรต่อหุน้ (บาท)* 0.37 0.41 

        * คาํนวณจากจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัตามงบการเงินสาํหรบัปี 2564 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสาํหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรบัรองจากนายฉัตรชยั 

เกษมศรีธนาวัฒน ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด (“EY”) ซึ่งเป็น

ผูส้อบบญัชีของบรษิัทสาํหรบัปี 2564 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบรษิัทกาํหนดใหจ้่ายเงนิปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละ

สาํรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึ่งผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรบังวด

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 31ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

http://www.uac.co.th/
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(“EY”) แลว้ มีกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 257,956,034 บาท และไม่ตอ้งมีการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุ

สาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากบรษิัทไดจ้ดัสรรไวค้รบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 

จากการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความสามารถดา้นกระแสเงินสดในปัจจบุนั จึงเห็นควรพิจารณาใหม้ีการ

จ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.28 บาท เป็นเงินจาํนวน 186,929,735.72 บาท หรือคิด

เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 72.46 เมื่อเทียบกับกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินไดแ้ละ

สาํรองทุกประเภทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี ้บริษัทไดจ้่ายเป็นเงินปันผล

ระหว่างกาลไปเมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 53,408,495.92 บาท คงเหลือ

เงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นเงิน 133,521,239.80 บาท โดยบรษิัทจะจดัสรรจากกาํไรสทุธิ 

จากส่วนแบ่งของกาํไรท่ีไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็นรายไดเ้พ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซึ่งผูถื้อหุน้ท่ีเป็น

บคุคลธรรมดาตอ้งถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 10 แต่ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้ ทัง้นี ้การเครดิตภาษีเงินปันผล

นัน้ ตอ้งเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรษัฎากร  

ขอ้มลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา เป็นดงันี ้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ  2564 2563 

กาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 257,956,034 156,050,678 

สาํรองตามกฎหมาย (บาท) - - 

กาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย (บาท) 257,956,034 156,050,678 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (บาท) 385,789,705 274,707,027 

จาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ (หุน้) 667.606.199 667.606.199 

รวมเงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.28 0.20 

    เงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายวนัท่ี 17 มกราคม 2565) (จ่าย 9 ธันวาคม 2564) 

           - จากกาํไรสทุธิ 0.08 0.06 

    เงินปันผลส่วนท่ีเหลือ  (จ่ายวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565) (จ่าย 7 พฤษภาคม 2565) 

           - จากกาํไรสทุธิประจาํปี 0.20 0.14 

เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 186,929,735.72 133,521,239.80 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (รอ้ยละ)  72.46 85.56 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ในอตัราหุน้ละ 0.28 บาท เป็นเงินจาํนวน 186,929,735.72 บาท ซึ่งบรษิัทไดจ้่ายเป็นเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้เมื่อ

วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 53,408,495.92 บาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่าย

เพ่ิมในอัตราหุน้ละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นเงิน 133,521,239.80 บาท โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิ กาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมี

สิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565  ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงิน

ปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัดและขอ้บังคับของบริษัทกาํหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี    

ทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยในปีนีก้รรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระ ประกอบดว้ย 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการอิสระ 

2. รศ.ดร.ปรทิรรศน ์พนัธุบรรยงก ์ กรรมการอิสระ 

3. นางสาวนิลรตัน ์จารุมโนภาส กรรมการ 

โดยท่ีบริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัทเพ่ือเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรบั

การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ซึ่งไม่มีการเสนอระเบียบวาระเขา้มายงับริษัท มี

เพียงการเสนอรายชื่อกรรมการจาํนวน 1 ท่านจากผูถื้อหุน้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดด้าํเนินการ

ตามกระบวนการพิจารณาและสรรหา โดยไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การดาํเนินงานของ

บริษัทและผูถื้อหุน้ ทั้งดา้นคุณสมบัติ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญ และความอิสระในการให้

ความเห็น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าโครงสรา้งคณะกรรมการมีความเหมาะสมเพียงพอกับ

ขนาดของธุรกิจแลว้ ทั้งจาํนวนกรรมการและคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชนต์่อบริษัท จึงไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้

กรรมการทัง้ 3 ท่านท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในกรณีนี ้ไดพิ้จารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมัติแต่งตัง้กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน ์รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก ์และ นางสาว

นิลรตัน ์จารุมโนภาส ท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง ซึ่ง

บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแลว้ว่ามีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกับ

การประกอบธุรกิจของบรษิัท อีกทัง้เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์นัจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทและผูถื้อหุน้  สาํหรบับุคคลท่ีไดร้บัเสนอชื่อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 2 ท่าน ไดแ้ก่ รศ.ดร.เอกชัย 

นิตยาเกษตรวฒัน ์และ รศ.ดร.ปรทิรรศน ์พนัธุบรรยงก ์แมว้่าจะมีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเกนิกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกนั 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ รศ.ดร.ปริทรรศน ์พันธุบรรยงก ์เป็นผูม้ี

คณุสมบตัิ ประสบการณ ์และ ความเชี่ยวชาญ ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ และยงัคงมีความเป็น

อิสระในการใหค้วามเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนด จึงเห็นควรแต่งตัง้ รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์

และ รศ.ดร.ปริทรรศน ์พนัธุบรรยงก ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง (ประวตัิของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏ

รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3) 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบรษิัทกาํหนดว่าการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาเปรียบเทียบจากขอ้มูลอา้งอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษัทและความรบัผิดชอบของ
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คณะกรรมการของบริษัท และนาํเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 

2565 และ โบนสักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร ประจาํปี 2564 มีดงันี ้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน                                      หน่วย : บาท 

ตาํแหน่ง 2565 2564 หน่วย 

ประธานกรรมการ 50,000 50,000 ต่อคน/เดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 45,000 ต่อคน/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 40,000 40,000 ต่อคน/เดือน 

กรรมการบรหิาร 5,000 5,000 ต่อคน/เดือน 

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม ไม่เกิน 2.07 ลา้นบาท ไม่เกิน 2.07 ลา้นบาท ต่อปี 

(2) โบนสักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร ประจาํปี 2564 จาํนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท 

(3) ค่าตอบแทนอ่ืน : ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต และ ประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินเบีย้ประกนัรวมไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ

ประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,070,000 บาท โบนสักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารประจาํปี 2564 จาํนวนไม่

เกิน 2,000,000 บาท และอนมุตัิวงเงินเบีย้ประกนัของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

  

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด (“EY”) เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สาํหรับรอบปีบัญชี 2565 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์

ครอบคลมุถึงการทาํธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี  อีกทัง้บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มี

ส่วนไดส่้วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระ

ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนาํเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่ง บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สาํหรบัรอบปีบญัชี 

2565 ตามรายชื่อดงันี ้(ประวตัิของผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 4) 

1. นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5813 หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทสาํหรบัปี 2564 นบัเป็นรอบบญัชีท่ี 3) 

2. นางสาวศิราภรณ ์เอือ้อนนัตก์ลุ ผูร้บัสอบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) 

3. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์ผูร้บัสอบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4523 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) 

ขอ้มลูเปรียบเทียบจาํนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (หน่วย: บาท) 2565 2564 

ค่าสอบบญัชสีาํหรบังบการเงินประจาํปีและรายไตรมาสบรษิัท 2,760,000 2,760,000 

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI  ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ  ค่าพาหนะ  ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์                      

ค่าติดต่อสื่อสาร และอ่ืน ๆ 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

จาํนวน 66,760,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผุถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บริษัทเพ่ือรองรบัการเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 66,760,000 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจ

พิจารณาเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายหุน้ใหก้ลุ่มบคุคลใดก่อนหรือทกุกลุ่ม

บุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได ้ รวมถึงการกาํหนดราคาเสนอขาย วัน และเวลา ท่ีเสนอขายและรายละเอียดและ

เงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว 

เน่ืองจากระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวจะครบกาํหนดในวนัท่ีบริษัทจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

ดงันัน้ คณะกรรมการจึงมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการขยายระยะเวลา

การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ตามท่ีไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2565 ทุกประการ โดยมีรายละเอียด

ปรากฏในแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 5) 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามัญ

เพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 66,760,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป 

(General Mandate) โดยจดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

  

  ทั้งนี ้คณะกรรมการกาํหนดใหว้ันท่ี 11 มีนาคม 2565 เป็นวันกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2565 และสิทธิรบัเงินปันผล  

 

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

ผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการหนงัสือเชิญประชมุ พรอ้มเอกสารการประชมุแบบรูปเล่ม และ/หรือ มีคาํถามท่ีตอ้งการใหบ้รษิัทชีแ้จงในประเดน็

 

 

 

นอกจากนี ้บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด มีผูส้อบบญัชีซึ่งเป็นผูต้รวจสอบบญัชีและลงนามในงบการเงินประจาํปี 2565 

ของบรษิัทย่อยท่ีบรษิัทถือหุน้อยู่รวมจาํนวน 7 บรษิัทดว้ย 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ นายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน ์

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 หรือ นางสาวศิราภรณ ์เอือ้อนันตก์ุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 

3844 หรือ นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4523 แห่งบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2565 และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงินไม่

เกิน 2,760,000 บาท  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

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


  
 

UAC Global PLC. 
เลขที่ 1 อาคาร TP&T ช้ัน 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 

              เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

ของระเบียบวาระท่ีนาํเสนอครัง้นี ้สามารถแจง้ความประสงค ์และ/หรือ จดัส่งคาํถามล่วงหนา้ไดท่ี้ sajjaporn@uac.co.th หรือ โทรสาร

หมายเลข 0-2936-1700 โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ระบชุื่อ-นามสกลุ และ ท่ีอยู่ เพ่ือบรษิัทจะทาํการจดัส่งเอกสาร และ พิจารณาคาํถามเป็นการ

ล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 

 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ มอบฉนัทะใหแ้ก่บคุคลใดบคุคลหน่ึงท่ีไม่ใช่

กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7  โดยบรษิัทจะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาํรอ้ง ตัง้แต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 จนกว่าการ

ประชมุจะเสรจ็สิน้ในวนัท่ี 7 เมษายน 2565 

 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคม์อบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษิัทดงัมีรายชื่อและรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8 

(หนงัสือมอบฉนัทะ) โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนการการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7 โดยผูถื้อ

หุน้สามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนาํใหใ้ชแ้บบ ข.) พรอ้มเอกสารหลกัฐานมายงัเลขานกุารบรษิัท ตามท่ีอยู่

ของบรษิัทดา้นล่างนี ้ภายในวันที ่1 เมษายน 2565 

 

อน่ึง จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และมาตรการต่าง ๆ ของรฐับาล 

รวมถึงส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งยงัมีความไม่แน่นอน และอาจมีการเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่าจะถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดยหากมีการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบบนเว็บไซตข์องบรษิัท www.uac.co.th ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

         

           นายไพบลูย ์เสรีวิวฒันา 

                      ประธานกรรมการ 

mailto:sajjaporn@uac.co.th

