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เอกสารประกอบการพจิารณาในระเบยีบวาระที ่5 

พจิารณาอนมุตักิารเลอืกตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระ 

 และการกาํหนดคาตอบแทนกรรมการบรษิทั 

 

1.)  รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ  

1.         ชื่อ                 นายบุญชัย  ปริติวิชกานต 
สัญชาติ              ไทย 

อาย ุ                  63    ป  
            ที่อยู                  187/18 หมูที่ 1 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 

       วุฒิการศึกษา        - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
                         -  เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแหงเนตบิัณฑิตยสภา                                  

        - Director Accreditation Program (DAP) รุนที ่11/2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

 

          ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้ง        กรรมการบรษิทั 

            จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัท                               (ไมมี ) 

            ทีเ่กี่ยวของ ( ณ 31 ธันวาคม 2563 ) 

            สวนไดเสียทางตรงและทางออมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม              (ไมมี ) 

            หรือบริษัท ที่เกี่ยวของเปนคูสัญญา 

            การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท             ( ไมมี )  

          ประสบการณทํางาน 

พ.ศ. ตาํแหนง บรษิทั 

2548 - ปจจุบัน 

 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด  
คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 

2547-2563 กรรมการ บริษัท พารากอนคารเรนทัล จํากดั 

2544-ปจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากดั(มหาชน) 

2543-2563 กรรมการ บริษัท คาเธยลสีแพลน จํากดั(มหาชน) 

 

           ความรวมมอืในการเขารวมประชมุ 

             ในป 2563 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 13 ครั้ง นายบุญชัย  ปริติวิชกานต เขาประชุม  13  ครั้ง 

   สิ่งที่สงมาดวย 3 



 
 

 
2.         ชื่อ                   นายสมประสงค มัคคสมัน 

สัญชาติ  ไทย 

            อาย ุ  64  ป 
            ทีอ่ยู   480 หมูที่ 12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  

วุฒิการศึกษา  -  นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 -   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 - Director Certificate Program (DCP) รุนที ่35/2548 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 9/2548 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง          กรรมการบริษัท 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัท                            ( ไมมี ) 

ที่เกี่ยวของ ( ณ 31 ธันวาคม 2563 ) 

สวนไดเสียทางตรงและทางออมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม    ( ไมมี ) 

หรือบริษัท ที่เกี่ยวของเปนคูสัญญา 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ( ไมมี )  

ประสบการณทํางาน  
 

พ.ศ. ตาํแหนง บรษิทั 

2548- ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด  
คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 

2547-ปจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิง ไว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

2537-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ลีกัล แอดไวซอร่ี เคานซิล จํากัด 

2562- ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิง ไว ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 

 

              ความรวมมอืในการเขารวมประชมุ 

                ในป 2563 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ท้ังสิ้น 13 ครั้ง  นายสมประสงค มัคคสมัน เขาประชุม  13  ครั้ง 

 

 

 



 
 

 

3.         ชื่อ    นายวิรัช  รุงโรจนสารทิศ 

สัญชาติ                 ไทย 

อาย ุ                     61  ป 

ที่อยู                     102/369 หมูที่ 6 ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

วุฒิการศึกษา -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  Master Degree of Engineering (Civil Engineering), The University of Tokyo,  

   ประเทศญี่ปุน 

                                     - Doctorial Degree of Engineering (Civil Engineer), The university of Tokyo 

                                      - Thai Council of Engineer, Professional License สย 6326 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง           กรรมการบริษัท 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัท   (0.000001 %) 

ที่เกี่ยวของ ( ณ 31 ธันวาคม 2563 ) 

สวนไดเสียทางตรงและทางออมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม    ( ไมมี ) 

หรือบริษัท ที่เกีย่วของเปนคูสัญญา 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ( ไมมี ) 

ประสบการณทํางาน  

 
พ.ศ. ตาํแหนง บรษิทั 

ปจจุบนั  กรรมการ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด  
คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 

2556-ปจจุบัน รองกรรมการผูจดัการอาวุโสฝายวศิวกรรมและ
กอสราง 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด  
คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 

2550-2556  รองกรรมการผูจัดการฝายวิศวกรรมและกอสราง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด  
คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 

 
            
            ความรวมมอืในการเขารวมประชมุ 

                ในป 2563  บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 13  ครั้ง  นายวิรัช  รุงโรจนสารทิศ เขาประชุม 13  ครั้ง 



 
 

 

4.         ชื่อ  นางสาววรินทรา วงศสองจา 

สัญชาติ              ไทย 

อาย ุ                   70  ป 

ที่อยู                   75 ซอยสวนหลวง 2 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา        - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   -อนุปริญญา สาขานิติศาสตร หมาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

             - ประกาศนียบัตรจติวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2538 

   - Director Accreditation Program (DAP) รุนที ่11/2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 

  บริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง           กรรมการบริษัท 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัท   (  ไมมี ) 

ที่เกีย่วของ ( ณ 31 ธันวาคม 2563 ) 

สวนไดเสียทางตรงและทางออมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม    ( ไมมี ) 

หรือบริษัท ที่เกี่ยวของเปนคูสัญญา 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ( ไมมี ) 

ประสบการณทํางาน  

 
พ.ศ. ตาํแหนง บรษิทั 

2548-ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด  
คอนสตรัคช่ัน จํากดั ( มหาชน ) 

2547-2561 กรรการตรวจสอบ บริษัท คาเธยลสิแพลน จํากดั (มหาชน)  

2542-2545 กรรมการ บริษัท รพีธรรม จาํกัด 

2538-2541  กรรมการและผูชวยกรรมการผูอํานวยการ บริษัท ไทยศรีประกันภยั จํากัด 

2554-ปจจุบัน  กรรมการ มูลนิธิเหลาจื่อเตาเตอสากล 

 

            ความรวมมอืในการเขารวมประชมุ 

                ในป 2563  บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 13  ครั้ง  นางสาววรินทรา วงศสองจา เขาประชุม 13  ครั้ง 
 



 
 

 

2.) คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2564 

 

                คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564  เพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไมเกิน  5,000,000  บาทตอป ทั้งนี้ไมรวมคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะที่ 
เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ      
               คณะกรรมการพิจารณาแลว  เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรเสนอใหอนุมัติคาตอบแทนประจําป  2564  ตามทีค่ณะ 
กรรมการเสนอ  

                

นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัท  หรือบริษัทยอย เปนอิสระตอการบริหารจัดการและผูถือหุน
ใหญและไมมีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจจะทําใหผลประโยชนของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชนของผูถือหุนตองลดลง 

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ไดกําหนดขึ้นเทากับขอกําหนดข้ันต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย กลาวคือ 

1. ตองถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ท้ังนี้ใหนับรวม
หุนท่ีถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 

2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม 
บริษัทเกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท เชน กรรมการผูจัดการ, Chief Executive Officer  ของบริษัท ไม
สามารถเปนกรรมการตรวจสอบได เน่ืองจากกรรมการผูจัดการเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหาร เปนตน 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท 
บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะขางตน
มากอนในระยะเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยาง
รอบคอบเห็นวา การเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นที่เปน
อิสระ 

4. เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

5. เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. สามารถปฏิบตัิหนาที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคล
ดังกลาว 



 
                                                                                                                                                             

เอกสารประกอบการพจิารณาในระเบยีบวาระที ่6 
พิจารณาอนมุัตกิารแตงตัง้ผูสอบบญัชีและกาํหนดเงนิคาตอบแทน 

 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1  มีนาคม 2564  ไดพิจารณาแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2564  ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีมติ
เห็นชอบเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนดังนี้ 

                1.       ใหแตงตั้ง นางสาววลีรัตน  อัครศรีสวัสดิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4411,  นางสาววิมลศรี  
จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 แหง บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด  ณ   วันที่  31 ธันวาคม 2564 และ
ปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัท  ผูสอบบัญชีที่เสนอใหมีการ
แตงตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น เปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่
เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวแตอยางใด 

                2.       คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัท  ประจําป 2564 ของผูสอบบัญชี เปนจํานวนเงินไมเกิน 
3,000,000 บาทตอป  
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เอกสารประกอบการพจิารณาในระเบยีบวาระที ่7                 

พิจารณาเพือ่ทราบการจายเงนิปนผลและการจัดสรรกําไรสทุธเิปนทนุสํารองตามกฎหมาย 
 
นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลใหผูถือหุนใน
แตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่ได
กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื ่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

 

 งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัท ปรากฎวา 
บริษัทมีกําไรสุทธิประจําปเทากับ 220,596,480 บาท  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว ปรากฏวา ผลกําไรลดลง
ไปมาก  เนื่องจากปญหาการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19) การคมนาคมขนสงไมตอเนื ่อง      
เปนอุปสรรคในการจัดหาวัสดุอุปกรณการกอสราง มาตรการหามเคลื่อนยายแรงงานสงผลกระทบการบริหารงาน
กอสราง และปจจุบันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19) ก็ยังไมสิ้นสุด สมควรอนุมัติการงด
จายเงินปนผล เพื่อนํากําไรดังกลาวเปนทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการในขณะที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา            
( Covid-19) ยังไมสิ้นสุด 
 

 ปจจุบันบริษัทไดกันทุนสํารองตามกฎหมายไวเปนจํานวน 108,150,857.40  บาท  หรือคิดเปนรอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแลว ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  ดังนั้น 
บริษัทจึงไมตองจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามฎหมายจากผลกําไรของบริษัทอีกในปนี้ 
 

ขอมลูเปรยีบเทยีบอตัราการจายเงนิปนผล 
รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2562 ป 2563 ป 2564 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน) 796,611,822 729,919,743 220,596,480 
จํานวนหุน 1,081,016,253 1,081,016,253 1,081,016,253 
เงินปนผลจายตอหุน 0.30 0.27 - 
สัดสวนการจายเงินปนผลระหวางกาล (รอยละ) 40.71 40.00 - 
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ขอบังคับ 
ของ 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน) 

ขอ 20. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

 (1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ 

 (2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยู ทั ้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได  แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดเลือกต้ังในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด  

ขอ 21. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตาํแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการใน
ขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) 
กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไป 
ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขา
มารับตําแหนงอีกก็ได 

ขอ 43. กิจการที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปพึงเรียกประชุม มีดังนี้ 

(ก)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

 (ข)  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปบัญชีของบริษัท 

 (ค)   พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรจัดสรรเงินไดเปนทุนสํารองและการจายเงินปนผล 

 (ง)  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตาํแหนงตามวาระและกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (จ)   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีและ 

 (ฉ)   กิจการอื่นๆ 

ขอ 44. หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล 
เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน เวนแตจะไดมีกําหนดไวเปนอยางอื่นสําหรับหุนบุริมสิทธิ โดยการ
จายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 47. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนนอกจาก
ทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารองอื่นตามที่เห็นวาจะเปน
ประโยชนในการดําเนินการของบริษัทดวยก็ได 

 

สิ่งที่สงมาดวย 6.   



เอกสารและหลกัฐานทีผู่เขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชมุ (E-Meeting) 
วธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถอืหุน 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ บริษัทไดใชระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส บริษัท ดิจิทัล   

แอคเซส แพลตฟอรม จํากัด (DAP)  ซึ่งเปนผูใหบริการระบบ E-AGM ที่เปนไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) โดยผูถือหุนที่เขารวมการประชุม
สามัญผูถือหุนในครั้งนี้ สามารถรับชมการการประชุมผานระบบ รวมท้ังผลคะแนนของแตละวาระตามหลักเกณฑ
และวิธีการ ดังนี้  

 
1.     วธิกีารลงทะเบยีน 

กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ผูถือหุนจะตองศึกษาคูมือและปฏิบัติตามคูมือใชงานการ 
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ตามสิง่ทีส่งมาดวย 8.  ซึง่ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนทีส่ําคญั ดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 เตรียมความพรอมกอนใชงานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกสสําหรับการประชุม   
ผูถือหุน (E-Meeting)  

  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผานระบบ (e-Register) สําหรับผูถือหุนบุคคลธรรมดา 
ที่จะตองใชบัตรประจําตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน เมื่อผูถือหุนทําตาม
ขั้นตอนตางๆตามคูมือที่กําหนดไวเปนที่เรียบรอยแลว  ผูถือหุนจะไดรับชื่อ
ผูใชงาน  ( Username) และรหัสผาน  ( Password) ทางอีเมลที่แจงไว ณ 
ตอนลงทะเบียน  เมื่อผูถือหุนไดรับชื่อผูใชงาน ( Username) และรหัสผาน     
( Password) ดังกลาวแลว ผูถือหุนจะตองจดจําชื่อผูใชงานรหัสผานดังกลาว
และเก็บรักษาไวเปนความลับ  เพ่ือเขาใชงานโปรแกรมการประชุมสามัญผูถือ
หุนตอไป  ทั้งนี้ บริษัทเปดโอกาสให ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขาเพื่อขอรับ
ชื่อผูใชงานและรหัสผานใชระบบไดลวงหนาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. 

  ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนการเขารวมประชุม 
  ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนงานใชระบบถามคําถาม 
  ขั้นตอนที ่5 ขั้นตอนการใชระบบลงคะแนนเสียง 

ผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูถือหุนจะตองลงทะเบียนเขารวม 
ประชุมในระบบ ( E-AGM)  ผานโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร (PC & Notebook) หรือแท็บเล็ตแสกนผาน QR 
Code หรือตามลิงคท่ีแนบ เพ่ือเขาสูระบบลงทะเบียนได ดังนี้ 
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 แสกน OR Code เพื่อเขาสูระบบ   
 
 
 
  
 

 คลิ๊ก Link เพื่อเขาสูระบบ  
           
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lpcBEvOlM3aHX60HfHuMEI0F
dI7u1rq5D%2bE4AV8RxlA3i1j2vg%2fjmw%3d%3d 

 
หากทานผูถือหุนพบปญหาในการลงทะเบียนเขาใชงาน ทานสามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ เบอรโทรศัพท 

084-7515077 , 084-7515079 , 084-7515092 , 098-2570942, 098-2570943  เวลา 8.30 – 17.30 น. 
 
วธิกีารมอบฉนัทะ 

ในกรณีที่ผูถือหุนทานใดไมสามารถเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได และเพ่ือเปนการรักษาสิทธิ
ประโยชนของผูถือหุน ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะได 2 รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบที ่1. มอบฉนัทะใหบุคคลธรรมดา 

ใหทานผูถือหุน (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เทานั้น  โดยทานจําเปนตองกรอก
ขอมูลเบอรโทรศัพทมือถือและอีเมลของผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และแนบเอกสาร ดังนี้ 

กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบัตรประจําตัวขาราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผูมอบ

ฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 
กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) ของสําเนาบัตรประจําตัวกรรมการของผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตรา
สําคัญบริษัท (ถามี) 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบัตรประจําตัวขาราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผูรับ
มอบฉันทะ 

 
 

 



กรณีผูถือหุนมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

1. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน  
               (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามท่ีไดจด 
 ทะเบียนไว 

2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน  (Custodian) ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกตอง  โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว 
และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน 

3. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอความ
ถูกตองครบถวน โดยทานจําเปนตองกรอกขอมูล เบอรโทรศัพทมือถือและอีเมลของผูรับมอบฉันทะ
และลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจกระทําการแทน คัสโตเดียน (Custodian ) ตามท่ีไดจดทะเบียนไว 
ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ เพื่อใหผูรบัมอบฉันทะเขารวมประชมุผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบัตรประจําตัวขาราชการ ใบขับขี ่หรือหนังสือเดินทางของ 
                 ผูรับมอบฉันทะ 

เม่ือบริษทัไดรับขอมูลถูกตองครบถวนระบบจะทําการแจงผลการลงทะเบียนไปยังอีเมลของผูรับมอบ 
ฉันทะพรอมทั้งแจง Username และ Password และทานจะไดรับ link หรือ QR Code ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เพ่ือ
ใชเขารวมประชุมตอไป 
 
รูปแบบที่ 2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 

ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระทานใดทานหน่ึงของบริษัท
เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนแทนตนได รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฎตามเอกสารแนบหนังสือมอบ
ฉันทะ   ใหทานผูถือหุน โดยผูถือหุนจะตองกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. 
พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 

ก. กรณีบุคคลธรรมใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

ข. กรณีนิติบุคคลใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  พรอมแนบสําเนาหนังสือรับรองบริษัท สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
        ค. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใชหนังสอืมอบอาํนาจแบบ ค. 
 



     เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 
                     1.   หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง 

 ครบถวน โดยทานจําเปนตองกรอกขอมูล เบอรโทรศัพทมือถือและอีเมลของผูรับมอบฉันทะ   
 และลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจกระทําการแทน คัสโตเดียน (Custodian ) ตามท่ีไดจด 
      ทะเบียนไว ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

                     2.   หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธรุกิจ คัสโตเดียน  
 (Custodian) ซ่ึงลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ 
 ไดจดทะเบียนไว 

3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนา
ถูกตอง  โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian ) ตามท่ีไดจดทะเบียน
ไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูมอบ
ฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน  

               เอกสารหลกัฐานจากผูถอืหุน 
     1.   หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian)  เปนผูดําเนินการลงนามใน 

หนังสือมอบฉันทะแทน 
2.   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี 

อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงให
เห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เปนผูถือหุน 

3.  สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ 
และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

4. เอกสารที่จัดทําเปนภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคํา
แปล 

5. เอกสารหลักฐานท่ีสวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะฉันทะใหคัสโตเดียนตามขอ 3) ให
เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับขอ 1. หรือ 2. ขางตน  แลวแตกรณี  โดย
เอกสารที่จัดทําเปนภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  จะตองจัดทําคํา
แปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความ
ถูกตองของคําแปล 

 
 



ทั้งนี้ ขอใหทานสงเอกสารหนังสือมอบฉันทะใหบริษัทลวงหนาภายในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564  บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การรับเอกสารที่มาถึงเกินกวาวันเวลาท่ีบริษัทกําหนด 

ทีอ่ยูในการจดัสงเอกสาร 
ฝายกฎหมายและเลขานกุารบริษทั 
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 200 หมู 4 จัสมินอินเตอรเนชั่นแนลทาวเวอร ชั้น 18 

          ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112 
โทรศัพท 02-5821888 เบอรมือถือ 086-8858357 

2. วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแตละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ประธานท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นจากท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความ
เหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุลของทาน พรอมเปดกลอง
และเสียงใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกคร้ัง เพื่อประโยชนในการจัดทํา
บันทึกรายงานการประชุม  

(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหนับหนึ่งหุนตอ
หนึ่งเสียง ผูถือหุนสามารถเลือกลงคะแนนในแตละวาระโดยลงคะแนน “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” 
หรือ “งดออกเสียง” โดยการเลือกเพ่ือลงคะแนนเสียงในระบบกําหนดระยะเวลาเปดลงคะแนน 3 
นาที  ในกรณีที่ผูถือหุนไมลงคะแนนภายในเวลาที่กําหนดใหนับเปน “เห็นดวย”  

(3) ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ แบบ ข. 
และแบบ ค.  ซึ่งไดบันทึกรวบรวมคะแนนเสียงดังกลาวไวในระบบแลว 

3. มตขิองทีป่ระชมุผูถอืหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยีงดังตอไปนี้
• กรณปีกตใิหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม
• กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ

เปนไปตามท่ีกฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุม
รับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว

4. การนบัคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน
การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

Proxy (Form A) 

(แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายและไม่ซับซ้อน) 

(General and Simple Form) 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                          เขียนที�                                                     

Shareholder registration number                                                                                          Written at               

                                                                    วนัที�             เดือน                        พ.ศ   

                                                             Date               Month                            Year                                              

(1) ขา้พเจา้                      สัญชาติ                อยูเ่ลขที�                    ซอย   

 I/We     nationality            residing/located at no.        Soi 

 ถนน                           ตาํบล/แขวง               อาํเภอ/เขต                         จงัหวดั                     รหัสไปรษณีย ์            .

  Road                           Tambol/Kwaeng                      Amphur/Khet             Province                      Postal Code 

 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

 Being a shareholder of Unique Engineering and Construction Public Company Limited (“Company”) 

           โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม                              หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                            เสียง   ดงันี�     

Holding the total number of                                shares   and have the rights to vote equal to                         votes as follows 

  หุน้สามญั                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

       ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to                     votes  

  หุน้บุริมสิทธิ                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

       preference share              shares     and have the rights to vote equal to                                               votes 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 

 Hereby appoint  

          ชื�อ         อายุ        ปี อยูบ่า้นเลขที�       ถนน            ตาํบล/แขวง 

         Name                                                                   age               years   residing/located at no.     Road                          Tambol/Kwaeng                           

           อาํเภอ/เขต                            จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   

                                                           Amphur    /Khet                                       Province                        Postal Code     

        อีเมล     เบอร์โทรศพัทมื์อถือ    

         E-mail                                                                                            Mobile   Phone         
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัที� � 

เมษายน ���� เวลา ��.�� น. โดยการประชุม E-AGM หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders of the year 2021 on April 9, 2021  at 

10.00 hours by conducting the meeting through Electronic Media (E- AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be held. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

        สิ�งที�ส่งมาดว้ย 9. 



 
 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as 

specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                            

 

 

ลงชื�อ/Signed …………………………………..……………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

                                                            (……………………………….…………………….) 
 

ลงชื�อ/Signed ………………………..………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                             (………………………………..…………………….) 
 

 

 

หมายเหต/ุRemark 

1. โปรดระบุอีเมลและเบอร์โทรศพัทมื์อถือให้ถูกตอ้ง 

Kindly provide details of your valid email and mobile number 

2. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes 

to different proxies to vote separately. 

3. สําหรับผูถื้อหุ้นที�ปรากฎชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ                                                                                                        

For the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

        Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf.  

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

Confirmation letter stating that the signor of this Proxy form shall grant authorization to only one proxy to attend this Meeting and 

cast votes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy (Form B.) 

 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนที�                                                     

Shareholder registration number                                                                               Written at               

                                                       วนัที�                เดือน                                    พ.ศ                   . 

                                                       Date                Month                                   Year 
 

(1) ขา้พเจา้                                           สัญชาติ     อยูเ่ลขที�                  ซอย      

 I/We             nationality  residing/located at no.             Soi 

 ถนน  ตาํบล/แขวง         อาํเภอ/เขต              จงัหวดั      

 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 

 รหสัไปรษณีย ์    

 Postal Code 
 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

 Being a shareholder of Unique Engineering and Construction Public Company Limited (“Company”) 

     โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม                     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                 เสียง ดงันี�  

          Holding the total number of                                                 shares    and have the rights to vote equal to                                 votes as follows 

            หุ้นสามญั                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

         ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to                   votes  

           หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

           preference share              shares     and have the rights to vote equal to                                          votes 

 

(3)      มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษทั คือ 

          Appoint any one of the following Independent Directors of Company 

          ศ.สําเรียง เมฆเกรียงไกร  Prof. SAMRIENG MEKKRIENGKRAI รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�

ส่งมาดว้ย)  (Details specified in the attachment here) 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัที� � 

เมษายน ���� เวลา ��.�� น. โดยการประชุม E-AGMหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders of the year 2021 on April 9, 2021  

at 10.00 hours by conducting the meeting through Electronic Media (E- AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be held. 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั�ง ดงันี�  

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

           To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 



 
 

 

ระเบียบวาระที� 1       เรื�องที�ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี) 

Agenda 1:            To inform Chairman of the Board 
 

ระเบียบวาระที� 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ���� 

Agenda 2:  To consider certifying the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders 2020 

  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

                  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

Approve              Disapprove            Abstain 

ระเบียบวาระที� 3 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ   

                                     บริษัทในรอบปี ���� 

Agenda 3:                    To consider and acknowledge Report of the Company’s performance and the.2020 annual report of the     

                                  Board of Directors                                                     

                                     ไม่มีการลงมติ / No Approval for This Agenda Item   

ระเบียบวาระที� 4 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลา 

  บัญชีสิ�นสุดวันที� �1 ธันวาคม ���� 

Agenda 4:    To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year end         

                                 December 31, 2020; 

                                  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

                         The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

            เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

    Approve              Disapprove            Abstain 

ระเบียบวาระที� 5 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ�งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ   และการ   

                                 กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda 5:                     To consider and approve the selection and appointment of new directors in place of the directors resigning by rotation and  

 the determination of remuneration of directors  

ก. พจิารณาอนุมัติการเลือกตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ�งต้องออกตามวาระ 

A.  To consider and approve the selection and appointment of new directors in place of the directors  resigning by rotation  

                      ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

                                             The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

                          เห็นดว้ยกบัการแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 

                                                Approve the appointment of all directors 

         งดออกเสียง 

                                               Abstain 

             ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

              Approve the appointment of certain directors as follows 

 

 



 
 

 1.  นายบุญชัย ปริติวิชกานต์ 
                      Mr. BOONCHAI PRITIVICHAKANT 

 เห็นดว้ย                         เสียง   ไม่เห็นดว้ย                เสียง    งดออกเสียง       เสียง 

     Approve                         vote       Disapprove                   votes      Abstain          votes 

                            2. นายสมประสงค์  มัคคสมัน 
  Mr. SOMPRASONG MAKKASAMAN 

 เห็นดว้ย                          เสียง   ไม่เห็นดว้ย                 เสียง   งดออกเสียง       เสียง 

     Approve                     votes            Disapprove                   votes        Abstain          votes 

                            3. นายวิรัช รุ่งโรจน์สารทิศ 
Mr. VIRACH RUNGROJSARATIS 

 เห็นดว้ย                          เสียง   ไม่เห็นดว้ย               เสียง    งดออกเสียง       เสียง 

Approve                        vote         Disapprove                   votes    Abstain                        votes 

                           4. นางสาววรินทรา วงศ์ส่องจ้า 
Miss WARINTRA WONGSONGJA 

 เห็นดว้ย                          เสียง  ไม่เห็นดว้ย               เสียง    งดออกเสียง       เสียง 

      Approve                         vote       Disapprove                 votes      Abstain         votes 
 

                        ข.   พจิารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี ���� 

                             B.   To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2021 

                                    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

                                           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

                                            เห็นดว้ย                     ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

                                                  Approve         Disapprove            Abstain 

 

ระเบียบวาระที� 6   พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดเงนิค่าตอบแทนประจําปี 2564 

 Agenda 6:                 To consider and appoint the auditors and determine the remuneration of the auditors for the year 2021 

                                    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

                                           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

                                           เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

        Approve                                  Disapprove                                             Abstain 

ระเบียบวาระที� 7 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สําหรับ       

                                  ผลการดําเนินงานประจําปี ����   

Agenda 7:                     To consider and approve the allocation of net profit to the legal reserve and  not to pay dividend deriving from the  

  operating results for the year 2020                                      

                                        ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

                                              The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

                                              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

      Approve                          Disapprove                                              Abstain 

 

 



 
 

ระเบียบวาระที� � พจิารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ 

Agenda 8:  To consider and approve  the issuing of corporate bond        

             ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

                                              The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

                                              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

      Approve                          Disapprove                                              Abstain 

 

ระเบียบวาระที� �  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

   Agenda 9:   Other Business (if any) 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี� ให้ถือวา่การ 

 ลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not 

made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที� 

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง

หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting 

considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 

fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as 

specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

 

 

ลงชื�อ/Signed ……………..................………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

                                                              (…………………................…………………….) 

ลงชื�อ/Signed ………………………..................……………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                            (………………....................……………………….) 

 

 

 

 

หมายเหตุ/Remarks 

1.    ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ 

      แบง่แยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

      The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her     

       votes to different proxies to vote separately. 

2.   วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

       In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 

3.    ในกรณีที�มีวาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจe 

       ต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

       In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form provided. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form (Form B.) 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 

A proxy is granted by a shareholder of Unique Engineering and Construction Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัที� 9 เมษายน ���� เวลา 10.00 น. โดยการประชุม E-AGM หรือที�จะพงึเลื�อนไป

ในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย  

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2021 on April 9, 2021  at 10.00 hours by conducting the meeting through Electronic 

Media (E- AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be held. 

.  

 ระเบียบวาระที�                    เรื�อง           

 Agenda No.                   Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

      Approve              Disapprove            Abstain  

 

 ระเบียบวาระที�                    เรื�อง           

       Agenda No.                                   Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

      Approve              Disapprove            Abstain 

  

 ระเบียบวาระที�                    เรื�อง           

      Agenda No.                                   Re :  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

      Approve              Disapprove            Abstain 

 

 ระเบียบวาระที�                    เรื�อง           

 Agenda No.                                   Re :  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

      Approve              Disapprove            Abstain 

 ระเบียบวาระที�                    เรื�อง           

       Agenda No.                                   Re : 



 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

   Approve            Disapprove          Abstain 

 ระเบียบวาระที�               เรื�อง    เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ) 

  Agenda No. Re :       The election of directors (Continued) 

ชื�อกรรมการ 

Name of Director 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

   Approve            Disapprove          Abstain 

ชื�อกรรมการ 

Name of Director 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

   Approve            Disapprove          Abstain 

ชื�อกรรมการ 

Name of Director 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

   Approve            Disapprove          Abstain 

ชื�อกรรมการ 

Name of Director 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

   Approve            Disapprove          Abstain 

ชื�อกรรมการ 

Name of Director 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

   Approve            Disapprove          Abstain 

ชื�อกรรมการ 

Name of Director 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

   Approve            Disapprove          Abstain 



 
 

 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

Proxy (Form C) 

(ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

(For the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to 

be a share depository and keeper) 

 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนที�                                                     

Shareholder registration number                                                                         Written at               

                                                               วนัที�            เดือน                         พ.ศ               .                           

                                                                                                                                 Date                 Month                        Year 

 

(1) ขา้พเจา้                         สัญชาติ     อยูเ่ลขที�                     ซอย                  

 I/We          nationality  residing/located at no.              Soi 

 ถนน                                               ตาํบล/แขวง              อาํเภอ/เขต                       จงัหวดั     รหสัไปรษณีย  ์

 Road                                     Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet                    Province                   Postal Code 

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น                 (Custodian)                             

As the custodian of  

 ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

 who is a shareholder of Unique Engineering and Construction Public Company Limited (“Company”) 

         โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม                              หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                   เสียง ดงันี�  

            Holding the total number of                                                  shares  and have the rights to vote equal to                                 votes as follows 

           หุ้นสามญั                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

               ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  

          หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

              preference share              shares     and have the rights to vote equal to                                 votes 

(�)      ขอมอบฉนัทะให้  

 Hereby appoint  

          ชื�อ         อายุ        ปี อยูบ่า้นเลขที�       ถนน            ตาํบล/แขวง 

         Name                                                                   age               years   residing/located at no.     Road                          Tambol/Kwaeng                           

           อาํเภอ/เขต                            จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   

                                                           Amphur    /Khet                                       Province                        Postal Code     

        อีเมล     เบอร์โทรศพัทมื์อถือ    

         E-mail                                                                                            Mobile   Phone         
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 



 
 

(�)      มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษทั คือ 

          Appoint any one of the following Independent Directors of Company 

          ศ.สําเรียง เมฆเกรียงไกร  Prof. SAMRIENG MEKKRIENGKRAI รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�

ส่งมาดว้ย)  (Details specified in the attachment here) 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัที�    

� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. โดยการประชุม E-AGMหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders of the year 2021 on April 9, 2021  at 

10.00 hours by conducting the meeting through Electronic Media (E- AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be held. 

 ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั�ง ดงันี�  

          In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

          ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

                To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

 

ระเบียบวาระที� 1       เรื�องที�ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี) 

Agenda 1:                   To inform Chairman of the Board  
 

ระเบียบวาระที� 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ���� 

Agenda  2:  To consider certifying the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders 2020 

  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

                  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

Approve              Disapprove            Abstain 

ระเบียบวาระที� 3 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ   

                                  บริษัทในรอบปี ���� 

Agenda 3:                    To consider and acknowledge Report of the Company’s performance and the.2020 annual report of the     

                                  Board of Directors                                                     

                                      ไม่มีการลงมติ / No Approval for This Agenda Item   

 

ระเบียบวาระที� 4 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลา 

  บัญชีสิ�นสุดวันที� �1 ธันวาคม ���� 

Agenda 4:    To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year end         

                                  December 31, 2020; 

                                   ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

                         The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

      เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

         Approve                      Disapprove                               Abstain 

 

 

 

 

 
 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy (Form B.) 

 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนที�                                                     

Shareholder registration number                                                                               Written at               

                                                       วนัที�                เดือน                                    พ.ศ                   . 

                                                       Date                Month                                   Year 
 

(1) ขา้พเจา้                                           สัญชาติ     อยูเ่ลขที�                  ซอย      

 I/We             nationality  residing/located at no.             Soi 

 ถนน  ตาํบล/แขวง         อาํเภอ/เขต              จงัหวดั      

 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 

 รหสัไปรษณีย ์    

 Postal Code 
 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

 Being a shareholder of Unique Engineering and Construction Public Company Limited (“Company”) 

     โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม                     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                 เสียง ดงันี�  

          Holding the total number of                                                 shares    and have the rights to vote equal to                                 votes as follows 

            หุ้นสามญั                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

         ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to                   votes  

           หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

           preference share              shares     and have the rights to vote equal to                                          votes 

 

(3)      มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษทั คือ 

          Appoint any one of the following Independent Directors of Company 

          ศ.สําเรียง เมฆเกรียงไกร  Prof. SAMRIENG MEKKRIENGKRAI รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�

ส่งมาดว้ย)  (Details specified in the attachment here) 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัที� � 

เมษายน ���� เวลา ��.�� น. โดยการประชุม E-AGMหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders of the year 2021 on April 9, 2021  

at 10.00 hours by conducting the meeting through Electronic Media (E- AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be held. 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั�ง ดงันี�  

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

           To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 



ระเบียบวาระที� 5 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ�งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ   และการ  

  กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda 5:                      To consider and approve the selection and appointment of new directors in place of the directors resigning by rotation and  

the determination of remuneration of directors  

ก. พจิารณาอนุมัตกิารเลอืกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกตามวาระ
A.  To consider and approve the selection and appointment of new directors in place of the directors  resigning by rotation  

                     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

    The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดว้ยกบัการแตง่ตั�งกรรมการทั�งชุด 

  Approve the appointment of all directors 

 งดออกเสียง 

  Abstain 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

Approve the appointment of certain directors as follows 

1. นายบุญชัย ปริติวิชกานต์
                 Mr. BOONCHAI PRITIVICHAKANT 

 เห็นดว้ย       เสียง   ไม่เห็นดว้ย  เสียง    งดออกเสียง  เสียง 

   Approve  vote       Disapprove  votes    Abstain          votes 

2. นายสมประสงค์  มัคคสมัน
Mr. SOMPRASONG MAKKASAMAN

 เห็นดว้ย   เสียง   ไม่เห็นดว้ย   เสียง   งดออกเสียง       เสียง 

   Approve    votes     Disapprove  votes   Abstain    votes 

3. นายวิรัช รุ่งโรจน์สารทิศ
Mr. VIRACH RUNGROJSARATIS 

 เห็นดว้ย                     เสียง   ไม่เห็นดว้ย               เสียง    งดออกเสียง  เสียง 

Approve   vote         Disapprove  votes  Abstain   votes 

4. นางสาววรินทรา วงศ์ส่องจ้า
Miss WARINTRA WONGSONGJA

 เห็นดว้ย   เสียง  ไม่เห็นดว้ย               เสียง    งดออกเสียง      เสียง 

      Approve                         vote       Disapprove                 votes   Abstain         votes 

    ข.   พจิารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี ���� 

B.   To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2021 

    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

   Approve   Disapprove       Abstain 



 
 

ระเบียบวาระที� 6   พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดเงนิค่าตอบแทนประจําปี 2564 

 Agenda 6:                To consider and appoint the auditors and determine the remuneration of the auditors for the year 2021 

                                    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

                                           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

                                           เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

        Approve                                  Disapprove                                             Abstain 

ระเบียบวาระที� 7 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สําหรับ       

                                  ผลการดําเนนิงาน ประจําปี ����   

Agenda 7:                     To consider and approve the allocation of net profit to the legal reserve and  not to pay dividend deriving from the  

  operating results for the year 2020                                                                             

   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

                                              The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

                                              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

      Approve                          Disapprove                                              Abstain 

 

ระเบียนวาระที� � พจิารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ 

Agenda 8:  To consider and approve the issuing of corporate bond        

             ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

                                              The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

                                              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

      Approve                          Disapprove                                              Abstain 

ระเบียบวาระที� �  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

   Agenda 9:   Other Business (if any) 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี� ให้ถือวา่การ 

 ลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not 

made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที� 

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง

หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting 

considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 

fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

 

 

 

 



 
 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as 

specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                             

ลงชื�อ/Signed ………………………............……………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(…………………..............…………………….) 

ลงชื�อ/Signed ………………………….............…………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(………………………..............……………….) 

 

 

 

 

หมายเหต/ุRemark 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี�  ใช้เฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียน เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�ง

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั�น 

This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to 

be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ                                                                                                        

        The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(�)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

        Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf   

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

Confirmation letter stating that the signor of this Proxy form shall grant authorization to only one proxy to attend this Meeting and 

cast votes  

3.    ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ 

              สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 

his/her votes to different proxies to vote separately. 

1. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

         In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 

2. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเติมไดใ้น  

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ                                                                                                                                     

        In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C provided. 

 

 

 

 

 



 
 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form (Form C) 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 

A proxy is granted by a shareholder of Unique Engineering and Construction Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัที� 9 เมษายน ���� เวลา 10.00 น. โดยการประชุม E-AGM หรือที�จะพงึเลื�อนไป

ในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย  

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2021 on August 9, 2021  at 10.00 hours by conducting the meeting through Electronic 

Media (E- AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be held. 

 

 ระเบียบวาระที�                    เรื�อง           

Agenda No.                                                         Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดว้ย          เสียง   ไม่เห็นดว้ย      เสียง  งดออกเสียง                   เสียง 

       Approve          votes          Disapprove                       votes      Abstain                                        votes 

 

 ระเบียบวาระที�                    เรื�อง           

Agenda No.                              Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย                    เสียง  งดออกเสียง          เสียง 

       Approve          votes         Disapprove                 votes  Abstain                          votes 

  

 ระเบียบวาระที�                    เรื�อง           

Agenda No.                              Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

       The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดว้ย          เสียง  ไม่เห็นดว้ย                     เสียง  งดออกเสียง                     เสียง 

       Approve                               votes         Disapprove                     votes         Abstain              votes 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระที�                    เรื�อง           

Agenda No.                                  Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

     The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดว้ย          เสียง       ไม่เห็นดว้ย    เสียง   งดออกเสียง              เสียง 

       Approve        votes              Disapprove                      votes      Abstain                                 votes 

 

 ระเบียบวาระที�                    เรื�อง           

     Agenda No.                                  Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดว้ย          เสียง     ไม่เห็นดว้ย     เสียง   งดออกเสียง              เสียง 

       Approve                                   votes          Disapprove     votes         Abstain              votes 

 

 ระเบียบวาระที�                    เรื�อง เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda No.                                   Re : The election of directors (Continued) 

ชื�อกรรมการ                                                                                    

Name of Director 

  เห็นดว้ย          เสียง  ไม่เห็นดว้ย     เสียง  งดออกเสียง               เสียง 

       Approve                                 votes      Disapprove     votes      Abstain                                  votes 

ชื�อกรรมการ                                                  

Name of Director 

  เห็นดว้ย          เสียง   ไม่เห็นดว้ย       เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

       Approve                                votes          Disapprove       votes           Abstain                  votes    

ชื�อกรรมการ                                                     

Name of Director 

  เห็นดว้ย          เสียง   ไม่เห็นดว้ย       เสียง   งดออกเสียง                  เสียง 

       Approve                                votes        Disapprove        votes         Abstain                     votes  

ชื�อกรรมการ                                                    

Name of Director 

  เห็นดว้ย          เสียง   ไม่เห็นดว้ย      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

       Approve                                votes       Disapprove     votes         Abstain                     votes 

ชื�อกรรมการ                                                     

Name of Director 

  เห็นดว้ย          เสียง   ไม่เห็นดว้ย      เสียง  งดออกเสียง                   เสียง 

       Approve         votes        Disapprove      votes     Abstain                     votes 



 
 

 

 

 

ข้อมูลเกี�ยวกับกรรมการอิสระ 

เพื�อให้ผู้ถือหุ้นที�ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) 

 

ชื�อ- สกุล ศ.สาํเรียง เมฆเกรียงไกร 

ที�อยู่ 79/356 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

อายุ 6� ปี 

ตําแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวฒุิการศึกษาสูงสุด -  นิติศาสตรบณัฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

- นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัไมอามี� สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์การทํางาน 

( ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั) 

- กรรมการอิสระ,   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

   บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 

-  ศาสตาจารย ์   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - นกัวจิยัและผูเ้ชี�ยวชาญ  ดา้นกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - กรรมการอิสระ  บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั  

  

ประวัติการทําผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 

ปีที�ผ่านมา 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ยูนิค  

เอ็นจิเนยีริ�ง แอนด์ คอนสตรัคชั�น  

ไม่มี 

การมีส่วนได้ส่วนเสีย  ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในทุกวาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารแนบหนงัสือมอบฉนัทะ 




