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2560

บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด ( มหาชน )
UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107548000323 http : / / www.unimit.com

วันที่ 1 มีนาคม 2560
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้

เอกสารแนบ

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
2. รายงานประจําปี 2559
- รายงานผลการดําเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษทั
- สําเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
4. เอกสารหรือหลักฐานทีใ่ ช้แสดงสําหรับเข้าร่วมประชุม
5. ข้อบังคับของบริษทั ฯ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
6. นิยามกรรมการอิสระ การสรรหากรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ
7. ประวัตกิ รรมการอิสระทีเ่ สนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
8. ประวัตกิ รรมการอิสระทีเ่ สนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
9. แผนทีส่ ถานทีป่ ระชุม
10. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษทั มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท ทีอ่ ยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 259 8555 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี ทผ่ี า่ นมา
และรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ รับรองงบการเงินประจําปี 2559 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรกําไรและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี สาํ หรับผลการดําเนินงานปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2559
เพิม่ เติมในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท เป็ นเงิน 11,410,212 บาท
กําหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

Head office: 109/92-95 Mu 19, Soi Suksawat 66, Suksawat Road, Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel: +66 (0)2 463 0100 Fax: +66 (0)2 463 1910 E-mail : info@unimit.com
Factory: 10/8 Mu3, Chonburi-Banbung-Pa-Yub Rd.(3133 Rd.), Nongchak, Banbung, Chonburi 20170, Thailand
Tel: +66 (0)38 485561-4 Fax: +66 (0)38 485565 E-mail: factory@unimit.com

โดยบริษทั ได้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท
เป็ นเงิน 28,525,530 บาท จึงรวมเป็ นเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 อัตราหุน้ ละ
0.07 บาท เป็ นเงิน 39,935,742 บาท คิดเป็ นร้อยละ 98.69 ของกําไรสุทธิ
อัตราการจ่ายเงินปนั ผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล โดยบริษทั มีนโยบายจ่ายเงิน
ปนั ผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อย 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีรายได้
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปนั ผลปี ทผ่ี ่านมา
ปี

ปนั ผลต่อหุน้

กําไรสุทธิ
(ล้านบาท) ระหว่างกาล

ร้อยละ

ประจําปี

รวม

ของกําไรสุทธิ

2559 (เสนอ)

*40.47

0.05

0.02

0.07

98.69

2558

83.13

0.06

0.08

0.14

96.08

2557

211.20

0.12

0.25

0.37

99.95

*กําไรสุทธิของกลุ่มบริษทั
อนึ่ง บริษทั ฯ ได้กาํ หนดรายชื่อผูท้ ม่ี สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 (Record Date)
และสิทธิในการรับเงินปนั ผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225
ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบีบยนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
การให้สทิ ธิในการรับเงินปนั ผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระในครัง้ นี้ จํานวน 4 ท่าน คือ
1. นายนายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร
2. นายไทยลักษณ์ ลีถ้ าวร
3. นายยัง ไท่ หลู
4. นายไพศาล สิรจิ นั ทรดิลก
กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เป็ นจํานวน 5,775,000 บาท (ลดลง 25%)
และค่าพาหนะ ประชุมครัง้ ละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี ทผ่ี ่านมา
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2560 (เสนอ)

ปี 2559

ปี 2558

1. นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร

ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร

566,100

754,800

754,800

2. นายไพศาล สิรจิ นั ทรดิลก

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

553,800

738,400

738,400

3. นาย ยัง ไท่ หลู

กรรมการ และกรรมการบริหาร

553,800

738,400

738,400

4. นางสาววิไล ศิรพิ ลู เกียรติกุล

กรรมการ และกรรมการบริหาร

553,800

738,400

738,400

5. นายไทยลักษณ์ ลีถ้ าวร

กรรมการ

394,500

526,000

526,000

6. นายนิตย์ พู่พทิ ยาสถาพร

กรรมการ

394,500

526,000

526,000

7. นายพงศ์ศกั ดิ ์ อุทยั สินธุเจริญ

กรรมการ

394,500

526,000

526,000

8. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการ

394,500

526,000

526,000

9. นายพงษ์ศกั ดิ ์ อังสุพนั ธ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

553,800

738,400

738,400

10. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

471,900

629,200

629,200

11. นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

471,900

629,200

629,200

12. นายวินยั เลาหประสิทธิ ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

471,900

629,200

629,200

5,775,000

7,700,000

7,700,000

รวมเป็ นเงิน
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอแต่งตัง้
นายบัณฑิต ตัง้ ภาภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8509 หรือ
นายเอกสิทธิ ์ ชูธรรมสถิตย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3920
จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560
และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวน 1,200,000 บาท เช่นเดียวกับปี ก่อน
โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้สอบบัญชีให้กบั บริษทั จํานวน 3 ปี
และไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีปีทผ่ี ่านมา
ปี

ค่าสอบบัญชี

เป็ นเงิน

ประจําปีและไตรมาส

ค่าตอบแทนอื่น

2560 (เสนอ)

1,200,000

-

1,200,000

2559

1,200,000

-

1,200,000

2558

1,200,000

-

1,200,000

วาระที่ 8

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้จดั วาระการประชุมนี้ไว้กรณีผตู้ อ้ งการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ท่รี ะบุไว้
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในทีป่ ระชุมดังกล่าวแทน
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (ปรากฏในเอกสารแนบ 10) พร้อมแนบ
หลักฐานประกอบตามทีก่ ําหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 4) และส่งกลับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนํ า
หลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจสอบเอกสารก่อนเริม่ การประชุมในวันประชุม
ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสังคณะกรรมการบริ
่
ษทั
(นางสาววิไล ศิรพิ ลู เกียรติกุล)

บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด ( มหาชน )
UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107548000323 http : / / www.unimit.com

บริษัท ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559
_____________________________________
เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ.ห้ อง ณ ห้ องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท
ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขมุ วิท 23) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 259 8555

ผู้ถือหุ้ นที่เข้ าร่ วมประชุ ม : ณ ขณะที่เปิ ดประชุมมีผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง 85 คน นับจํ านวนหุ้นได้
73,545,340 หุ้น คิดเป็ น ร้ อยละ 12.8911และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน 67 คน นับจํานวนหุ้นได้ 185,680,521 หุ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ 32.5464 รวม 152 คน นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 259,225,861 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 45.4375 ของจํานวนหุ้นทังหมดจํ
้
านวน
570,510,600 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับข้ อ (38) ของบริ ษัทฯ
และมีผ้ ูถือหุ้นทยอยมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นในแต่ละวาระ ทําให้ ขณะปิ ดประชุมมีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมรวม 196 คน นับจํานวนหุ้น
รวมกันได้ 267,968,017 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 46.9699
กรรมการและผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
(1) นายไพบูลย์
(2) นายไพศาล
(3) นาย ยัง ไท่
(4) นางสาววิไล
(5) นายไทยลักษณ์
(6) นายพงศ์ศกั ดิ์
(7) นายพงศเฉลิม
(8) นายพงษ์ ศกั ดิ์
(9) นายสุชาติ
(10) นายณัฐพล
(11) นายวินยั

เฉลิมทรัพยากร
สิริจนั ทรดิลก
หลู
ศิริพลู เกียรติกลุ
ลี ้ถาวร
อุทยั สินธุเจริ ญ
เฉลิมทรัพยากร
อังสุพนั ธ์
ธรรมาพิทกั ษ์ กลุ
ลีลาวัฒนานันท์
เลาหประสิทธิ์

กรรมการและผู้บริหารที่ขาดประชุม
(1) นายนิตย์
พูพ่ ิทยาสถาพร

ประธานกรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมายและพยานในการนับคะแนนที่เข้ าร่ วมประชุม
(1) นายบัณฑิต ตังภาภรณ์
้
(2) นางพัชราวดี บุญพะเนียด
(3) นายชลาพันธ์ เจนงามกุล

ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ที่ปรึกษากฏหมายจาก บริ ษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด และ
พยานในการนับคะแนน
ที่ปรึกษากฏหมายจาก บริ ษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด

Head office: 109/92-95 Mu 19, Soi Suksawat 66, Suksawat Road, Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel: +66 (0)2 463 0100 Fax: +66 (0)2 463 1919 E-mail: info@unimit.com
Factory: 10/8 Mu3, Chonburi-Banbung-Pa-Yub Rd.(3133 Rd.), Nongchak, Banbung, Chonburi 20170, Thailand
Tel: +66 (0)38 297 467 – 70 Fax: +66 (0)38 297 439 E-mail: factory@unimit.com
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การดําเนินการประชุม นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม ได้ กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้
นางสาวสุภาพ แก้ ววงเมือง เลขานุการบริ ษัท แนะนํากรรมการ, ผู้บริ หาร, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฏหมาย และพยานในการนับ
คะแนน ที่เข้ าร่วมประชุมตามรายชื่อข้ างต้ น
จากนันได้
้ ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนว่า ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้ ถือ 1 หุ้น เป็ น 1
เสียง และ ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรื อเห็น
ด้ วยตามมติที่นําเสนอ
กรณีมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ใช้ บตั รลงคะแนนที่บริ ษัทจัดให้ ตอนลงทะเบียน และ
ยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทังหมดที
้
่มาร่วมประชุม โดยจะประกาศก่อนปิ ดการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ ามาแล้ ว บริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนน เห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก
จากนันประธานได้
้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558

ประธานแถลงว่าได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ให้ ผ้ ู
ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้ าแล้ ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็น
ว่าได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ อง
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
มติ
วาระที่ 2.

259,417,962
0
8,000

เสียง คิดเป็ น 99.9969%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0.0031%

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว
รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2558

ประธานได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่ วม ได้ แก่ นายยัง ไท่ หลู รายงานเป็ นภาษาอังกฤษ และนาย
ไพศาล สิริจนั ทรดิลก รายงานเป็ นภาษาไทย
นายไพศาล สิริจนั ทรดิลก รายงานว่า ปี 2558 เป็ นปี ที่ยากลําบากสําหรับบริ ษัทยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
เนื่องจากผลกระทบทางตรงจากราคานํ ้ามันที่ตํ่าลงไปอยูท่ ี่ บาร์ เรลละ 30 ดอลล่าร์ สหรัฐฯ และผลกระทบทางอ้ อมจากการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจของมหาอํานาจอย่างจีน ด้ วยเหตุนี ้รายได้ โดยรวมของบริ ษัทในปี 2558 จึงลดลงร้ อยละ 27.6 จาก 1,508 ล้ านบาท ใน
ปี 2557 เป็ น 1,092 ล้ านบาท
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ในปี 2558 ผลกําไรสุทธิปี 2558 อยูท่ ี่ 83 ล้ านบาท (หุ้นละ 0.15 บาท) ซึง่ ลดลงร้ อยละ 59 จากปี 2557 ซึง่ มีผลกําไร
สุทธิอยูท่ ่ี 211 ล้ านบาท (หุ้นละ 0.37 บาท) หากคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์กําไรปี 2558 อยูท่ ี่ 7.6% ซึง่ ลดลงจาก 14 %ในปี 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์โดยรวมของบริ ษัทฯ มีมลู ค่าเท่ากับ 1,770 ล้ านบาท (เทียบกับ 1,863 ล้ านบาท
ในปี 2557) ในขณะที่หนี ้สินลดลง 6 ล้ านบาท ไปอยูท่ ี่ 196 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงไปอยูท่ ี่ 1,574 ล้ านบาท จาก 1,660 ล้ าน
บาท ในปี 2557
บริ ษัทยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) ยังคงปราศจากหนี ้สินระยะยาว อัตราส่วนหนี ้สินต่อผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ที่
0.12 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินมีมลู ค่าอยูท่ ี่ 628.5 ล้ านบาท ซึง่ อยูใ่ นระดับเดียวกับสิ ้นปี 2557
เนื่องจากความเห็นพ้ องร่วมกันว่าราคานํ ้ามันจะยังคงอยูท่ ี่ระดับราว 30 ดอลล่าร์ สหรัฐฯต่อบาร์ เรล จึงคาดการณ์ว่า
ปี 2559 จะเป็ นอีกปี ที่ยากลําบากของบริ ษัทยูนิมิตฯ ตลอดจนลูกค้ าและอุตสาหกรรมต่างๆที่บริ ษัทยูนิมิตฯให้ บริ การ
แม้ ว่าสภาพเศรษฐกิ จจะไม่แน่นอน แต่ทางบริ ษั ทยูนิ มิตฯ ยังคงดํ าเนิ นกิ จกรรมของบริ ษัทที่ เกี่ ยวข้ องความ
รับผิดชอบทางสังคมกับชุมชนต่างๆโดยรอบ เช่น
กิ จกรรมภายในครอบครัวยูนิมิต
- กิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ที่จะไปเยี่ยมและช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่เจ็บไข้ ได้ ป่วย
- กิจกรรมออกกําลังกายและโยคะ
- กิจกรรมสัปดาห์แห่งความปลอดภัย
กิ จกรรมภายนอกองค์กร
- กิจกรรมจัดการเรี ยนการสอนให้ กบั เด็กนักเรี ยน
- การบริ จาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก
- สนับสนุนและเข้ าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมไทย
- กิจกรรม “ปั่ นเพื่อพ่อ”
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
คําถาม :
คําตอบ :
คําถาม :
คําตอบ :
คําถาม :
คําตอบ :
คําถาม :
คําตอบ :
คําถาม :
คําตอบ :

มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ ถามว่า ปี 2559 ผลิตภัณฑ์ใดของบริ ษัทที่จะทําให้ บริ ษัทมีรายได้ ตอ่ ไป
คุณไพศาล ตอบว่า บริ ษัทจะมุง่ ไปงาน maintenance และโรงไฟฟ้ าจะมีการขยายตัวเช่นงาน machinery part
ผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ ถามว่า เหตุใดถึงชลอการลงทุนที่พม่า
ประธานตอบว่า พม่าเป็ นการชลอระยะสัน้ 5-6 เดือน เพื่อดูแนวโน้ มเรื่ องราคานํ ้ามัน และโรงกลัน่ ต่างๆ
ผู้ถือหุ้นถามว่า งาน maintenance จะเป็ นงานหลักของบริ ษัทในปี นี ้หรื อไม่ แล้ วจะทําอย่างไรให้ บริ ษัทได้ งาน
คุณไพศาล ตอบว่า งาน maintenance จะเป็ นงานส่วนเพิ่มส่วนหนึ่ง และบริ ษัทจะทําให้ ลูกค้ าพึงพอใจและ
ประทับใจในการบริ การของบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปี นี ้บริ ษัทมีการเติบโตมากน้ อยแค่ไหน และกําลังการผลิตอยูท่ ี่เท่าไหร่
ประธานตอบว่า การเติบโตน่าจะใกล้ เคียงกับปี ที่แล้ ว และคุณไพศาลตอบว่า กําลังการผลิตอยูท่ ี่ 50%
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริ ษัทมีแนวคิดที่จะเปลีย่ นธุรกิจของหรื อไม่ เพราะรัฐบาลมีการส่งเสริ มเช่นการใช้ รถไฟฟ้ า
คุณไพศาล ตอบว่า บริ ษัททํา Pressure vessel ซึง่ จะใช้ ได้ ทงกั
ั ้ บโรงกลัน่ และโรงไฟฟ้ า และธุรกิจของบริ ษัทแบ่งเป็ น
2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นจุดแข็ง บริ ษัทก็จะทําให้ ดีที่สดุ และอีกส่วนคือส่วนที่ตอ่ เนื่องจาก Core Business ของบริ ษัท

หน้า 4 จาก 8

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิม่ เติม
ประธานจึงแจ้ งที่ประชุมว่าวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน, งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานแถลงว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 46 กําหนดให้ คณะกรรมการจัดให้ มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี และจัดให้ ผ้ ูสอบบัญชี ตรวจสอบ และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 มีมติให้ นําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจํ าปี 2559 เพื่ ออนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิ นและะ งบกํ าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ ของบริ ษั ท ซึ่งได้ ผ่านการพิ จารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริ ษัท และ ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงาน
ประจําปี ที่ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
คําถาม :
คําตอบ :
คําถาม :
คําตอบ :
คําถาม :
คําตอบ :
คําถาม :
คําตอบ :

มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ ถามว่า กําไรสะสมของบริ ษัทต้ องเก็บสํารองตามกฎหมายหรื อสามารถนํามาใช้ ได้
ประธาน ตอบว่า การสํารองตามกฎหมายเพียง 10% ของทุนจดทะเบียนคือ 14.3 ล้ านบาท ส่วนที่เหลือสามารถ
จัดสรรได้
ผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ ถามว่า เหตุใดจึงนําเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันซึง่ ไม่มีดอกเบี ้ยถึง 196 ล้ านบาท
คุณวิไล ตอบว่า เงินฝากกระแสรายวันเป็ นชนิดพิเศษที่มีดอกเบี ้ย
ผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ ถามว่า ให้ อธิบายค่าเผื่อผลขาดทุนจากงานตามสัญญาที่ยงั ไม่เรี ยบเก็บจากลูกค้ า -4 ล้ านบาท
คุณวิไล ตอบว่าปั จจุบนั เศรษฐกิจไม่ดีการแข่งขันสูงมาก มีงานบางโครงการที่ขาดทุน บริ ษัทต้ องรับรู้ผลขาดทุนตาม
หลักการบัญชี
ผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ ถามว่า การรับรู้รายได้ ของบริ ษัทคิดอย่างไร
คุณวิไล ตอบว่าการรับรู้รายได้ ของบริ ษัทจะรับรู้ตามเปอร์ เซ็นต์งานที่เสร็ จ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิม่ เติม
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

267,856,613
0
8,000

เสียง คิดเป็ น 99.9970%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0.0030%

มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน ,งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี สิ ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ วตามที่เสนอ

หน้า 5 จาก 8

วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2558

ตามข้ อบังคับข้ อ 49 บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ10 ของทุนจดทะเบียน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัท มีทุนจด
ทะเบียนประมาณ 143 ล้ านบาท และบริ ษัทจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 14.3 ล้ านบาท ครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ครบถ้ วนแล้ ว จึงไม่จําเป็ นต้ องจัดสรรเพิ่ม
ประธานรายงานให้ ที่ประชุมทราบว่าปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 83,129,042 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 มีมติเห็นควรให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงิน
ปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็ นเงิน 45,640,848 บาท
ซึง่ มติดงั กล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กําหนดรายชื่อผู้ที่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่
14 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบีบยนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15
มีนาคม 2559 กําหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2559
โดยก่อนหน้ านัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้ มีมติให้ จ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็ นเงินรวม 34,230,636 บาท ซึง่ ได้ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วเมื่อวันที่ 4 กันยายน
2558 เมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว รวมอัตราเงินปั นผลต่อหุ้นปี 2558 จะเป็ นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็ นเงิน 79,871,484
บาท คิดเป็ น 96.08% ของกําไรสุทธิ
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

267,956,513
0
8,000

เสียง คิดเป็ น 99.9970%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0.0030%

มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ จ่ายปั นผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 45,640,848 บาท โดย
จ่ายจากกิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน (NON-BOI) โดยกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 14 มีนาคม
2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบีบยนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559
กําหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ (ข้ อ 20) กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุก
ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 หรื อ ใกล้ เคียง จํานวน 1 ใน 3 ที่สดุ กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับ
เลือกให้ กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ในปี นี ้กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 4 ท่าน คือ
1. นายพงษ์ ศกั ดิ์ อังสุพนั ธ์
2. นายสุชาติ
ธรรมาพิทกั ษ์ กลุ
3. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
4. นายวินยั
เลาหประสิทธิ์

หน้า 6 จาก 8

คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการอิสระที่ครบกําหนดออกตามวาระทังสี
้ ท่ า่ นดังกล่าวมีความเหมาะสมและเห็นสมควร
ให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระทังสี
้ ท่ า่ นให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึง่ โดยประวัติของกรรมการอิสระทัง้
สีท่ า่ นปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติเป็ นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี ้
1) นายพงษ์ ศกั ดิ์ อังสุพนั ธ์
2) นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์ กลุ
3) นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
4) นายวินยั เลาหประสิทธิ์

เห็นด้ วย (เสียง)
267,957,417 คิดเป็ น 99.9969%
267,957,417 คิดเป็ น 99.9969%
267,957,417 คิดเป็ น 99.9969%
267,957,817 คิดเป็ น 99.9970%

ไม่เห็นด้ วย (เสียง)
400 คิดเป็ น 0.0001%
400 คิดเป็ น 0.0001%
400 คิดเป็ น 0.0001%
0 คิดเป็ น 0%

งดออกเสียง (เสียง)
8,000 คิดเป็ น 0.0030%
8,000 คิดเป็ น 0.0030%
8,000 คิดเป็ น 0.0030%
8,000 คิดเป็ น 0.0030%

มติ
ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตําแหน่งตามวาระคือ นายพงษ์ ศกั ดิ์ อังสุพนั ธ์ นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์ กลุ
นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ นายวินยั เลาหประสิทธิ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่
ดังนันคณะกรรมการของบริ
้
ษัทจะมี 12 ท่าน ประกอบด้ วย
(1) นายไพบูลย์
(2) นายไพศาล
(3) นาย ยัง ไท่
(4) นางสาววิไล
(5) นายไทยลักษณ์
(6) นายพงศ์ศกั ดิ์
(7) นายนิตย์
(8) นายพงศเฉลิม
(9) นายพงษ์ ศกั ดิ์
(10) นายสุชาติ
(11) นายณัฐพล
(12) นายวินยั
วาระที่ 6

เฉลิมทรัพยากร
สิริจนั ทรดิลก
หลู
ศิริพลู เกียรติกลุ
ลี ้ถาวร
อุทยั สินธุเจริ ญ
พูพ่ ิทยาสถาพร
เฉลิมทรัพยากร
อังสุพนั ธ์
ธรรมาพิทกั ษ์ กลุ
ลีลาวัฒนานันท์
เลาหประสิทธิ์

ประธานกรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ปี 2559

ประธานได้ เสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 โดยแถลงว่า ตามข้ อบั ง คับ ของ
บริ ษัทฯ (ข้ อ 25) กําหนดว่า ค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนด สําหรับปี 2559 มติคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในจํานวน
เท่าปี ก่อนคือ 7,700,000 บาท และค่าพาหนะครัง้ ละ 5,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว

หน้า 7 จาก 8

จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

267,885,917
0
80,000

เสียง คิดเป็ น 99.9701%
เสียง คิดเป็ น 0 %
เสียง คิดเป็ น 0.0299%

มติ
ที่ประชุมมีมติ ให้ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สําหรับปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 7,700,000 บาท และค่าพาหนะครัง้
ละ 5,000.- บาทต่อหนึง่ ท่าน ตามที่เสนอ
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2559

คณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ น
เงิน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัทดังนี ้
นายบัญฑิต ตังภาภรณ์
้
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920

จากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ นไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด แทนได้
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

267,888,017 เสียง คิดเป็ น 99.9701%
0 เสียง คิดเป็ น 0%
80,000
เสียง คิดเป็ น 0.0299%

มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังบริ
้ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 กําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินรวม 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

คําถาม :

ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ถามว่าได้ ตรวจสอบแล้ วบริ ษัทยังไม่ได้ แสดงเจตนารมย์เข้ าร่ วมโครงการการ
ต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ กับ IOD จึงสอบถามว่าบริ ษัทมีแนวทางเข้ าร่วมหรื อไม่

หน้า 8 จาก 8

คําตอบ :

ประธาน ตอบว่าบริ ษัททําธุรกิจกับบริ ษัทขนาดใหญ่ เช่น บริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติ และบริ ษัทนํ ้ามันแห่งชาติ ซึ่งบริ ษัท
ดังกล่าวก็จะมีนโยบายเรื่ องนี ้อยูแ่ ล้ ว อีกทังบริ
้ ษัทก็มีการจัดทําคูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจ ตังแต่
้ ก.ค. 2554 ให้ พนักงาน
และผู้บริ หารปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด และได้ เปิ ดเผย ในรายงานประจําปี 56-1 และได้ นําขึ ้นเวปไซต์ของบริ ษัทแล้ ว
ซึง่ น่าจะเพียงพอ หากอนาคตบริ ษัทต้ องการความช่วยเหลือจากภายนอกจะติดต่อ IOD ต่อไป
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม
ประธานปิ ดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ……………………………………………….ประธานที่ประชุม
(นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร)

สก. บันทึก / วศ. ตรวจทาน
หมายเหตุ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า/ออก หลังเปิ ดประชุม ทําให้ คะแนนเสียงเพิม่ /ลดในแต่ละวาระ

เอกสารแนบ 3
ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นสามัญประจําปี 2560
บริษทั ยูนิมิต เอนจิ เนี ยริ่ง จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
เปิ ดลงทะเบียน เวลา 8.00 น.

มาด้วยตนเอง

ผูไ้ ด้รบั มอบฉันทะ
แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวผูม้ อบ และบัตรประจําตัวผูร้ บั มอบฉันทะ

ลงทะเบียน
พร้อมแสดงเอกสารส่วนบุคคล

ลงทะเบียนพร้อมแสดงหนังสือมอบฉันทะและ
เอกสารส่วนบุคคลของผูร้ บั มอบฉันทะ

รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม
(เวลา 10.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีทม่ี ผี ทู้ ต่ี อ้ งการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูค้ ดั ค้าน หรืองดออกเสียง
และสรุปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อทีป่ ระชุม

เอกสารแนบ 4

เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงสําหรับเข้าร่วมประชุม
บริษทั ยูนิมิต เอนจิ เนี ยริ่ง จํากัด (มหาชน)
สําหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดนํ าบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่ทาง
ราชการออกให้ หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของท่านเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าประชุม
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนท่าน โปรดกรอก
ข้อความในใบมอบฉันทะนี้ให้ครบถ้วน และส่งมอบให้ประธานในที่ประชุม หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายก่อนเข้าร่วม
ประชุม และเพื่อเป็ นการแสดงสิทธิในการเข้าห้องประชุม โปรดแสดงหลักฐานดังนี้
1. กรณีท่ผี ู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้องถ่ า ยสําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่ทาง
ราชการออกให้ หรือใบขับขีข่ องผู้มอบฉันทะ หรือพาสปอร์ต (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
2. กรณีท่ผี ู้มอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องถ่ ายสําเนาหนังสือรับรองของบริษัท พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผูม้ อี าํ นาจลงนาม
ทัง้ นี้ ผู้รบั มอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้หรือ
ใบขับขีห่ รือ พาสปอร์ต (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมสําเนาด้วย
โดยจะไม่มกี ารขอหลักฐานอื่นทีน่ อกเหนือไปจากเอกสารทีก่ าํ หนดไว้ขา้ งต้น
หมายเหตุ
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษทั ฯ ขอเสนอ
1. นายพงษ์ศกั ดิ ์ อังสุพนั ธุ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุชาติ

ธรรมาพิทกั ษ์กุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3. นายณัฐพล

ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายวินยั

เลาหประสิทธิ ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับของบริษทั ยูนิมิต เอนจิ เนี ยริ่ง จํากัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
หมวด 5 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมจะเรียกประชุมผูถ้ อื
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1ใน 10 ของจํานวนหุน้ ที่
จําหน่ ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี าร
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ อื หุน้
และนายทะเบียนทราบไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน ก่อ นวัน ประชุ ม และโฆษณาคํา บอกกล่า วนัด ประชุ ม ในหนัง สือ พิม พ์รายวัน
ภาษาไทยทีจ่ ดั พิมพ์จดั จําหน่าย ณ ท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่ของบริษทั นัน้ เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วัน
สถานทีท่ จ่ี ะให้เป็ นทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ต้องอยู่ในท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ ของสํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขา หรือ
จังหวัดใกล้เคียงกับทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื
หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมงจํ
่
านวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือ
ประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตอนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ และจะต้องเป็ นไปตามแบบทีน่ ายทะเบียนกําหนด
เข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผูท้ ป่ี ระธานกําหนด ณ ทีป่ ระชุม ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะ

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม

เอกสารแนบ 5

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทําด้วยวิธใี ดให้นบั หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียงเสมอ มติของทีป่ ระชุมผู้
หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
(ก) การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
(ข) การเปลีย่ นลําดับวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
(3) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อย 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
(ช) การเพิม่ ทุน หรือลดทุน ของบริษทั หรือการออกหุน้ บุรมิ สิทธิ, หุน้ บุรมิ สิทธิแปลงสภาพ หุน้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลง
สภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองหุน้ ตราสารทุกชนิด หรือหลักทรัพย์อ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายกําหนด
(ซ) การควบหรือเลิกบริษทั
ข้อ 42. ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ความในข้อนี้ ให้ใช้บงั คับตลอดถึงในกรณีตงั ้ ผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมด้วย
ข้อ 43.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี้
พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี

(6) กิจการอื่นๆ ตามทีป่ ระธานกรรมการเห็นสมควร

เอกสารแนบ 6
นิ ยามกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้อง สามารถทําหน้าที่
คุม้ ครองผลประโยชน์ผถู้ อื หุน้ ทุกรายโดยเท่าเทียมกัน และไม่ทาํ หน้าทีจ่ ดั การในบริษทั , บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือกิจการ
ใดๆ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ หรือทําให้มขี อ้ จํากัดในการแสดงความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ โดยมีคุณสมบัตเิ ท่ากับตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการอิ สระของบริษทั มีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
1. เป็ นกรรมการทีถ่ อื หุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชําระแล้วของบริษทั ฯ
2. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจําจากบริษทั ฯ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
4. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
5. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะตามหัวข้อ 4. มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อน
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
6. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
7. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
8. เป็ นกรรมการทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
9. เป็ นกรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์ ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และจริยธรรม
การสรรหากรรมการ
การคัดเลือกกรรมการของบริษทั ฯ ไม่ได้ผ่านขัน้ ตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
เนื่องจากบริษทั ยังไม่ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้กําหนดแนวทางในการแต่งตัง้ กรรมการ
บริษทั ฯดังนี้
คณะกรรมการบริษัท ฯจะทํ า หน้ า ที่เ ป็ น คณะกรรมการสรรหาและคัด เลือ กบุ ค คลที่จ ะเข้า ดํ า รงตํ า แหน่ ง
คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมีการพิจารณาจากความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณา
จากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯที่มปี ระสบการณ์ อย่างไรก็ตามการแต่งตัง้ กรรมการใหม่จะผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุม คณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารร่วมอยู่ดว้ ย
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงกระบวนการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทีโ่ ปร่งใส
และได้รบั การอนุ มตั ิจากผูถ้ อื หุ้น โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึง
สถานการณ์เงินของบริษทั โดยกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รบั ค่าตอบแทน
เพิม่ ตามปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร และพนักงานให้เป็ นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์และอัตราที่
คณะกรรมการกําหนด ซึง่ จะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั และผลปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงานแต่ละ
ท่าน

เอกสารแนบ 7
ประวัติกรรมการอิ สระที่เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่
การศึกษา
ตําแหน่ง

นายพงษ์ศกั ดิ ์ อังสุพนั ธุ์
79 ปี
ไทย
380 หมู่ท่ี 2 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2548 – ปจั จุบนั กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
ปี 2549 – ปจั จุบนั กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษทั ที.ซี.เจ. เอเชีย จํากัด มหาชน)
ปี 2544 – ปจั จุบนั กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)
ปี 2543 – ปจั จุบนั กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน)

สัดส่วนของการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ณ. 30 ธ.ค. 2559
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559

ไม่มหี ุน้ (มีสว่ นได้เสียในวาระที่ 5)
5/5

*************************************************************************************************************************************
ประวัติกรรมการอิ สระที่เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่
วุฒกิ ารศึกษา

ตําแหน่ง

นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กุล
68 ปี
ไทย
230/57 ตรอกจันทร์สะพาน 3 แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท LL. M. (นิตศิ าสตร์) Harvard University, USA.
ปริญญาตรีนติ ศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบณ
ั ฑิตไทย
ปี 2548 – ปจั จุบนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
ปี 2555 – ปจั จุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษทั โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ปี 2547 – ปจั จุบนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษทั ยูนิค ไมนิง่ เซอร์วสิ เซส จํากัด (มหาชน)
ปี 2555 – ปจั จุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษทั เอ็ม เอฟอีซี จํากัด (มหาชน)

สัดส่วนของการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ณ. 30 ธ.ค. 2559
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559

180,000 หุน้ หรือ 0.03% (มีสว่ นได้เสียในวาระที่ 5)
4/5

เอกสารแนบ 7
ประวัติกรรมการอิ สระที่เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่
วุฒกิ ารศึกษา

ตําแหน่ง

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
59 ปี
ไทย
604/92 หมู่ท่ี 1 ซ.เพชรเกษม 92/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรีเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2548 – ปจั จุบนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
ปี 2551 – ปจั จุบนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)
ปี 2546 – ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ / บริษทั เอ็นบีเอส รีเสริชแอนด์คอนซัลติง้ จํากัด
ปี 2540 – ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ / บริษทั เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จํากัด

สัดส่วนของการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ณ. 30 ธ.ค. 2559
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559

ไม่มหี ุน้ (มีสว่ นได้เสียในวาระที่ 5)
3/5

*************************************************************************************************************************************
ประวัติกรรมการอิ สระที่เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่
วุฒกิ ารศึกษา

ตําแหน่ง

นายวินยั เลาหประสิทธิ ์
72 ปี
ไทย
32/3 ซอยรามคําแหง 21 (นวศรี 4) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิรน์ อิลนิ อยส์, เดขาป USA. (2513 – 2514)
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2508 – 2512)
ปี 2553 – ปจั จุบนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
ปี 2548 – ปจั จุบนั กรรมการ / บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จํากัด
ปี 2541 – ปจั จุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการอํานวยการ / บริษทั เจวีเอส ทีป่ รึกษาการเงิน จํากัด

สัดส่วนของการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ณ. 30 ธ.ค. 2559
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559

1,105,600 หุน้ หรือ 0.19% (มีสว่ นได้เสียในวาระที่ 5)
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อ-นามสกุล

นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร

อายุ

81 ปี

สัญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

ั
471 ซ.33 หมู่บา้ นปญญา
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

ปริญญาโท MBA, University of Leicester, U.K.
ปริญญาตรี B. Com. (Honours), (บริหารธุรกิจเกียรตินิยม), University of Delhi, India

การอบรม

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2005

ตําแหน่ง
ปี
2548 – ปจั จุบนั

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษทั จดทะเบียน
บมจ.ยูนิมติ เอนจิเนียริง่

ปี
2551 – ปจั จุบนั
2547 – ปจั จุบนั

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
บริษทั พีบพี ี พรอพเพอร์ตส้ี ์ จํากัด
บริษทั พันวาบีช พรอพเพอร์ตส้ี ์ จํากัด

ปี

บริษทั ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
เช่น กรรมการหรือผูบ้ ริหาร, ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รีกษากฎหมาย
หรือธุรกิจทีม่ คี วามสัมพันธ์ทมี ่ นี ยั สําคัญ

ตําแหน่ง
----------ไม่ม-ี ------------

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั

11 ปี

สัดส่วนของการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ณ. 30 ธ.ค. 2559

17,513,600 หุน้ หรือ 3.07% (ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั )

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อ – นามสกุล

นายไทยลักษณ์ ลีถ้ าวร

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

35/1 ซ.สุขมุ วิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท MA (เศรษฐศาตร์) มหาวิทยาลัย Sul Ross State, USA.
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (สถิต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2005
วตท. รุ่นที่ 4

ตําแหน่ง
ปี
2552 – ปจั จุบนั
2549 – 2552
2548 – 2549
2555 – ปจั จุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร/
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ปี

ปี

ตําแหน่ง
----------ไม่ม-ี ------------

บริษทั จดทะเบียน
บมจ.ยูนิมติ เอนจิเนียริง่
บมจ.ยูนิมติ เอนจิเนียริง่
บมจ.ยูนิมติ เอนจิเนียริง่
บมจ. พรพรหมเม็ททอล
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

บริษทั ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
เช่น กรรมการหรือผูบ้ ริหาร, ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รีกษากฎหมาย
หรือธุรกิจทีม่ คี วามสัมพันธ์ทมี ่ นี ยั สําคัญ

ตําแหน่ง
----------ไม่ม-ี ------------

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั

11 ปี

สัดส่วนของการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ณ. 30 ธ.ค. 2559

4,831,504 หุน้ หรือ 0.85% (ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั )

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อ – นามสกุล

นายยัง ไท่ หลู

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

อเมริกนั

ทีอ่ ยู่

189/64 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยวิศคอนซิน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิรน์ สหรัฐอเมริกา

การอบรม

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112/2009

ตําแหน่ง
ปี
2552 - ปจั จุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ / กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารร่วม

บริษทั จดทะเบียน
บมจ.ยูนิมติ เอนจิเนียริง่

2549 - 2552

กรรมการ / กรรมการบริหาร/
รองประเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บมจ.ยูนิมติ เอนจิเนียริง่

ปี

ตําแหน่ง
----------ไม่ม-ี ------------

บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

ปี

ตําแหน่ง

บริษทั ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
เช่น กรรมการหรือผูบ้ ริหาร, ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รีกษากฎหมาย
หรือธุรกิจทีม่ คี วามสัมพันธ์ทมี ่ นี ยั สําคัญ

----------ไม่ม-ี -----------ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั

10 ปี

สัดส่วนของการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ณ. 30 ธ.ค. 2559

1,062,820 หุน้ หรือ 0.19%(ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั )

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อ – นามสกุล

นายไพศาล สิรจิ นั ทรดิลก

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

130 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 ต.บางยีข่ นั อ.บางพลัด กรุงเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา
การอบรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006

ตําแหน่ง
ปี
2552 – ปจั จุบนั
2549 - 2552

ปี

ตําแหน่ง
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารร่วม
กรรมการ / กรรมการบริหาร/
รองประเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ตําแหน่ง
----------ไม่ม-ี ------------

ปี

บริษทั จดทะเบียน
บมจ.ยูนิมติ เอนจิเนียริง่
บมจ.ยูนิมติ เอนจิเนียริง่

บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

บริษทั ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
เช่น กรรมการหรือผูบ้ ริหาร, ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รีกษากฎหมาย
หรือธุรกิจทีม่ คี วามสัมพันธ์ทมี ่ นี ยั สําคัญ

ตําแหน่ง
----------ไม่ม-ี ------------

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั

10 ปี

สัดส่วนของการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ณ. 30 ธ.ค. 2559

3,411,160 หุน้ หรือ 0.60% (ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั )

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559

5/5
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แผนที่ สถานที่ประชุม
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เอกสารแนบ 10
ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ
เขียนที…
่ …………………………………………
วันที…
่ ...….เดือน……….……….พ.ศ…………..
(1) ข้าพเจ้า……………………………………..……สัญชาติ…………………อยู่บา้ นเลขที…
่ ……………......
ถนน………….………………ตําบล/แขวง………………….….............อําเภอ/เขต………………..……………….……
จังหวัด…………………………….…รหัสไปรษณีย…
์ …………..
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม………………………....หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………….…..……….เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………..………………………………อายุ……..…ปี อยู่บา้ นเลขที…
่ …………………..….…
ถนน………...……………….ตําบล/แขวง…………………..…………อําเภอ/เขต………………………………..………..
จังหวัด…………...............................รหัสไปรษณีย…
์ ……………….….หรือ
(2) ………………………………………….……….อายุ………ปี อยู่บา้ นเลขที…
่ ……………….………….
ถนน………………….………ตําบล/แขวง………………………………อําเภอ/เขต……………………..………….……..
จังหวัด…………………………..……รหัสไปรษณีย…
์ ……………………หรือ
(3) …………………………..………………………อายุ………ปี อยู่บา้ นเลขที…
่ ………………...……….
ถนน………….......................ตําบล/แขวง…………………….…..………อําเภอ/เขต……………………..….…………..
จังหวัด……………………..…………รหัสไปรษณีย…
์ ………….….........
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2560 ในวัน พุ ธ ที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อ งรอยัล จัส มิน
โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท ทีอ่ ยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขมุ วิท 23) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 02 204 5885 โทรสาร 02 259 8555 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ดงั นี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2559
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกําไรและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี สาํ หรับผลการดําเนินงานปี 2559
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

2. นายไทยลักษณ์ ลีถ้ าวร
 เห็นด้วย
3. นายยัง ไท่ หลู
 เห็นด้วย
4. นายไพศาล สิรจิ นั ทรดิลก
 เห็นด้วย

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่า
การลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือ
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไข
เปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………………ผูม้ อบฉันทะ
(………………………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………………ผูร้ บั มอบฉันทะ
(………………………………………………….)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผูถ้ อื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจํานวนทีถ่ อื ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) ได้
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุ
เพิม่ เติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ยูนิมิต เอนจิ เนี ยริ่ง จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรอยัล จัสมิน
โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท ทีอ่ ยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 02 204 5885 โทรสาร 02 259 8555 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
วาระที.่ ...........................เรื่อง..............................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ...........................เรื่อง..............................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ...........................เรื่อง..............................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ...........................เรื่อง..............................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ...........................เรื่อง..............................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ...........................เรื่อง..............................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ...........................เรื่อง..............................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ...........................เรื่อง..............................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 งดออกเสียง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

