UN/SET/HO/A64/030107
1 มีนาคม 2564
เรื่ อง

ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2564

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่
3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. และได้มีมติที่สาคัญเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิ ดังนี้
1.
2.

3.

4.

5.

พิจารณางดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้
1. นายบุญชัย ปริ ติวิชกานต์
2. นายสมประสงค์ มัคคสมัน
3. นายวิรัช รุ่ งโรจน์สารทิศ
4. นางสาววริ นทรา วงศ์ส่องจ้า
กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษ ทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2564 จานวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทน หรื อ
สวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งบุคคลดัง ต่อไปนี้
1. นางสาววลีรัตน์ อัครศรี สวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411
2. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
แห่ ง บริ ษ ัท เบเคอร์ ทิ ล ลี่ ออดิ ท แอนด์ แอ็ ดไวเซอร์ รี่ เซอร์ วิ ส เซส (ประเทศไทย) จ ากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี
พิ จ ารณาอนุ ม ั ติ ก ารออกและเสนอขายหุ้ น กู้ จ านวนไม่ เกิ น 20,000 ล้า นบาท โดยให้
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขาย
หุ้นกูใ้ นรู ปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรื อเป็ นคราวๆ โดยเมื่อหุ ้นกูจ้ านวนใดจานวนหนึ่ งครบ
กาหนด สามารถออกและเสนอขายได้ใหม่ ( Revolving )
พิ จารณาอนุ ม ัติเรี ยกประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ้น ประจาปี 2564 ในวัน ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา
10.00 น. ณ ห้ อง Auditorium ชั้น 3 จัส มิ นอิ นเตอร์ เนชั่น แนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ที่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิ เข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ( Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 7

ระเบียบวาระที่ 8
ระเบียบวาระที่ 9

เรื่ องที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิ งหาคม 2563
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั ิเลือกกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระ และกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ประจาปี 2564
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งาน
ประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิการออกหุน้ กู้
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวกรภัทร์ สุวิวฒั น์ธนชัย)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

