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บริษัท ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560
_____________________________________
เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 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 2598555

ผู้ถือหุ้ นที่เข้ าร่ วมประชุ ม : ณ ขณะที่เปิ ดประชุมมีผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง 62 คน นับจํ านวนหุ้นได้
121,138,592 หุ้น คิดเป็ น ร้ อยละ 21.2334 และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน 52 คน นับจํานวนหุ้นได้ 150,332,741 หุ้นคิด
เป็ นร้ อยละ 26.3506 รวม 114 คน นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 271,471,333 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 47.5839 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
จํานวน 570,510,600 ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับข้ อ (38) ของบริ ษัทฯ
และมีผ้ ูถือหุ้นทยอยมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นในแต่ละวาระ ทําให้ ขณะปิ ดประชุมมีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมรวม 152 คน นับจํานวนหุ้น
รวมกันได้ 273,605,305 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 47.9580
กรรมการและผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
(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

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

กรรมการและผู้บริหารที่ขาดประชุม
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมายและพยานในการนับคะแนนที่เข้ าร่ วมประชุม
(1) นายบัณฑิต ตังภาภรณ์
้
(2) นายสมบัติ กระแสร์ ญาณ

ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ที่ปรึกษากฏหมายและพยานในการนับคะแนน
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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 2559

ประธานแถลงว่าได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้ าแล้ ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่าได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ อง
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
มติ
วาระที่ 2

271,816,233
0
0
0

เสียง คิดเป็ น 100%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0%

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว
รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2559

ประธานได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่ วม ได้ แก่ นายยัง ไท่ หลู รายงานเป็ นภาษาอังกฤษ และนาย
ไพศาล สิริจนั ทรดิลก รายงานเป็ นภาษาไทย
นายไพศาล สิริจนั ทรดิลก รายงานว่าปี 2559 นับว่าเป็ นปี ที่ท้าทายที่สดุ สําหรับบริ ษัทฯ นับตังแต่
้ เข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เป็ นต้ นมา ผลกระทบจากราคานํ ้ามันที่ตกตํ่า ยังคงเป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนในโครงการเพื่อ
เพิ่มกําลังการผลิต(CAPEX) ซึง่ การลงทุนในโครงการดังกล่าวจําเป็ นต้ องใช้ สนิ ค้ าและบริ การจาก Unimit.
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จะเห็นได้ ว่าราคาของนํา้ มันดิบได้ ลดลงจาก 120 ดอลลาร์ ต่อบาร์ เรล ในช่วงปี 2555-2556 เป็ นตํ่ากว่า 30
ดอลลาร์ ตอ่ บาร์ เรลในต้ นปี 2559 อย่างไรก็ตาม ราคานํ ้ามันในปั จจุบนั ซึง่ อยูใ่ นช่วง 50 ดอลลาร์ ต่อบาร์ เรล นับว่าเป็ นตัวบ่งชี ้
ถึงการเพิ่มขึน้ สําหรั บการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต(CAPEX) ในอุตสาหกรรม ปิ โตรเคมี นํา้ มัน และก๊ าซ
ธรรมชาติ
ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของปี 2559 รายได้ รวม ลดลง 13% จาก 1,092 ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ น
951 ล้ านบาท ในปี 2559 กําไรสุทธิ สําหรับปี 2559 อยู่ที่ 40 ล้ านบาท (หรื อ 0.07 บาทต่อหุ้น) ลดลง 53% จากกําไรสุทธิ 83
ล้ านบาท (0.15 บาทต่อหุ้น) ของปี 2558 อัตราส่วนกําไรสุทธิ ปี 2559 อยูท่ ี่ 4.22% ลดลงจาก 7.6% ในปี 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวมจํานวน 1,718 ล้ านบาท (เปรี ยบเทียบกับปี 2558 สินทรัพย์รวมจํานวน 1,770 ล้ าน
บาท) หนี ้สินรวมลดลงเป็ น 179 ล้ านบาท จาก 196 ล้ าน บาท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็ น 1,540 ล้ านบาท จาก 1,574 ล้ าน
บาท
บริ ษัท ไม่มีภาระหนี ้สินระยะยาว สัดส่วนหนี ้สินต่อผู้ถือหุ้นอยูท่ ี่ ร้ อยละ 0.12 และมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 744 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจาก 628.5 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558
ในปี 2560 นี ้ บริ ษัทคาดว่า อุตสาหกรรม ปิ โตรเคมี และ พลังงาน จะเริ่ มมีการลงทุนในบางโครงการ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
ระยะเวลา lead time ในโครงการเหล่านี ้ ใช้ เวลานาน จึงยังไม่สง่ ผลดีตอ่ บริ ษัทฯ จนกว่าจะถึงครึ่งปี หลัง
ในปี 2559 กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางบริ ษัทให้ การสนับสนุน สามารถแบ่งประเภทได้ ดงั นี ้
กิจกรรมภายในบริ ษัท
โครงการต่อเนื่อง “เพื่อนช่วยเพื่อน“ เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิกในครอบครัวพนักงานที่เจ็บป่ วย
การตรวจสุขภาพประจําปี สําหรับพนักงานบริ ษัททุกคน
การอบรมขันต้
้ นด้ านการดับเพลิงและอพยพกรณีเพลิงไหม้
โครงการสัปดาห์รณรงค์ด้านความปลอดภัยประจําปี
การร่วมแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9
กิจกรรมภายนอกบริ ษัท
การสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องสําหรับชุมชนรอบบริ ษัทผ่านการอบรมโดยตรง รวมทังการสนั
้
บสนุนทางการเงิน
การสนับสนุนและเข้ าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมไทย
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิม่ เติม
ประธานจึงแจ้ งที่ประชุมว่าวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน, งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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 1/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2560 มีมติให้ นําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจํ าปี 2560 เพื่ ออนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิ นและะ งบกํ าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ ของบริ ษั ท ซึ่ งได้ ผ่ านการพิ 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 :

มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
คุณพูนศรี การเจริ ญกุลวงศ์ ผู้รับมอบอํานาจจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามนโยบายการตังสํ
้ ารองหนี ้สูญ
ของบริ ษัท (ตามรายงานการประจําปี หน้ า 61 เรื่ องลูกหนี ้การค้ ามีระยะเวลาการให้ สินเชื่อตังแต่
้ 60 วันถึง 90 วัน
แต่มีหนี ้เกินกําหนดชําระ 6-12 เดือน 26,906 พันบาท มีคา่ เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 127 พันบาท)
นางสาววิไล ตอบว่า บริ ษัทมีนโยบายเรื่ องการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยการวิเคราห์ประวัติการชําระหนี ้
และ การคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี ้ในอนาคตของลูกค้ า
นายชัยรัตน์ ผู้ถือหุ้น ถามเรื่ องอนาคตปี 2560 บริ ษัทดีขึ ้นหรื อไม่
นายไพศาล ตอบว่า สําหรับปี 2560 มีงานโครงการต่อเนื่องจากปี ที่แล้ วที่ลา่ ช้ า ล่าสุดมีสญ
ั ญาณว่าดีขึ ้นแล้ ว คาด
ว่าไตรมาส 2-3 ปี นี ้จะมีงานจากกลุม่ ปิ โตรเคมี โรงไฟฟ้ า โรงกลัน่ ปี 2561 น่าจะดีขึ ้น
นายนพดล ถามว่า รัฐบาลมีโครงการพัฒนาเร่งด่วนรวม 250,000 ล้ านบาท โอกาสของบริ ษัทเป็ นอย่างไร
นายไพศาล ตอบว่า เป็ นส่วนหนึง่ ของงานบริ ษัทอยูแ่ ล้ ว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิม่ เติม
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

272,141,886
0
0
0

เสียง คิดเป็ น 100%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0%

มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน ,งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี สิ ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ วตามที่เสนอ
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วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2559

ตามข้ อบังคับข้ อ 49 บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ10 ของทุนจดทะเบียน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัท มีทุนจด
ทะเบียนประมาณ 142,627,650 บาท และบริ ษัทจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 14,300,000 บาท ครบร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนครบถ้ วนแล้ ว จึงไม่จําเป็ นต้ องจัดสรรเพิ่ม
ประธานรายงานให้ ที่ประชุมทราบว่าปี 2559 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 40,466,681 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2560 มีมติเห็นควรให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงิน
ปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็ นเงิน 11,410,212 บาท
ซึง่ มติดงั กล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กําหนดรายชื่อผู้ที่มสี ทิ ธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่
9 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบีบยนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10
มีนาคม 2560 กําหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2560
โดยก่อนหน้ านัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั ง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้ มีมติให้ จ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็ นเงินรวม 28,525,530 บาท ซึง่ ได้ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วเมื่อวันที่ 9 กันยายน
2559 เมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว อัตราเงินปั นผลต่อหุ้นปี 2559 จะเป็ นอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็ นเงิน 39,935,742
บาท คิดเป็ น 98.69% ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

272,187,987
0
0
0

เสียง คิดเป็ น 100%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0%

มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้ จา่ ยปั นผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 11,410,212 บาท โดย
จ่ายจากกิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน (NON-BOI) โดยกําหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560
และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบีบยนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 กําหนด
จ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2560 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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
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1.
2.
3.
4.

นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร
นายไทยลักษณ์ ลี ้ถาวร
นายยัง ไท่ หลู
นายไพศาล สิริจนั ทรดิลก

เนื่องจากในปี นี ้ประธานกรรมการเป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ประธานจึงขอให้ นายพงษ์ ศกั ดิ์
อังสุพนั ธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็ นประธานที่ประชุมเพื่อดําเนินการประชุมในวาระนี ้แทน
นายพงษ์ ศกั ดิ์ อังสุพนั ธ์ ทําหน้ าที่ประธานดําเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่า กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทังสี
้ ่ท่านดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ และเป็ นผู้บริ หารระดับสูง มีความเหมาะสม
และเห็นสมควรให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทังสี
้ ท่ า่ นให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ โดยประวัติของกรรมการทัง้
สีท่ า่ นปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติเป็ นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี ้
1)
2)
1)
1)

เห็นด้ วย (เสียง)
ไม่เห็นด้ วย (เสียง)
นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร 272,215,205 คิดเป็ น 100% 0 คิดเป็ น 0%
นายไทยลักษณ์ ลี ้ถาวร
272,215,205 คิดเป็ น 100% 0 คิดเป็ น 0%
นายยัง ไท่ หลู
272,215,205 คิดเป็ น 100% 0 คิดเป็ น 0%
นายไพศาล สิริจนั ทรดิลก
272,215,205 คิดเป็ น 100% 0 คิดเป็ น 0%

งดออกเสียง (เสียง) บัตรเสีย (เสียง)
0 คิดเป็ น 0%
0 คิดเป็ น 0%
0 คิดเป็ น 0%
0 คิดเป็ น 0%
0 คิดเป็ น 0%
0 คิดเป็ น 0%
0 คิดเป็ น 0%
0 คิดเป็ น 0%

มติ
ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตําแหน่งตามวาระคือ นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร นายไทยลักษณ์ ลี ้ถาวร
นายยัง ไท่ หลู และ นายไพศาล สิริจนั ทรดิลกกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
ดังนันคณะกรรมการของบริ
้
ษัทจะมี 12 ท่าน ประกอบด้ วย
(1) นายไพบูลย์
เฉลิมทรัพยากร
ประธานกรรมการ/กรรมการบริ หาร
(2) นายไพศาล
สิริจนั ทรดิลก
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม
(3) นาย ยัง ไท่
หลู
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม
(4) นางสาววิไล
ศิริพลู เกียรติกลุ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
(5) นายไทยลักษณ์ ลี ้ถาวร
กรรมการ
(6) นายพงศ์ศกั ดิ์
อุทยั สินธุเจริ ญ
กรรมการ
(7) นายนิตย์
พูพ่ ิทยาสถาพร
กรรมการ
(8) นายพงศเฉลิม
เฉลิมทรัพยากร
กรรมการ
(9) นายพงษ์ ศกั ดิ์
อังสุพนั ธ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(10) นายสุชาติ
ธรรมาพิทกั ษ์ กลุ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(11) นายณัฐพล
ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(12) นายวินยั
เลาหประสิทธิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13

วาระที่ 6

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ปี 2560

ประธานได้ เสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 โดยแถลงว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ฯ (ข้ อ 25) กําหนดว่า ค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนด สําหรับปี 2560 มติคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 22 ก.พ.2560 ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในจํานวน
5,775,000 บาท ลดลง 25% จากปี ก่อน และค่าพาหนะครัง้ ละ 5,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ได้ ระบุไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

272,625,205
0
0
0

เสียง คิดเป็ น 100%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0%

มติ
ที่ประชุมมีมติ ให้ จา่ ยค่าตอบแทนคณะกรรมการ สําหรับปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 5,775,000 บาท และค่าพาหนะ
ครัง้ ละ 5,000 บาทต่อหนึง่ ท่าน ตามทีเ่ สนอ
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2560

คณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ประจําปี 2560 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ น
เงิน 1,200,000 บาท เช่นเดียวกับปี ก่อน โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ 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 2560 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
บัตรเสีย

273,605,305
0
0
0
14

เสียง คิดเป็ น 100%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0%

มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ แต่งตัง้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 กําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินรวม 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม

คําถาม :

ผู้ถือหุ้น ถามว่าการชะลอการก่อสร้ าโครงการที่พม่าคือ บริ ษัทยูนิมิต เมียร์ ม่าร์ หรื อไม่ และการแข่งขันจากประเทศ
เกาหลีและจีน 2 ประเทศนี ้ทําให้ เราสูญเสีย market share ไปเท่าไหร่

คําตอบ :

นายไพศาล ตอบว่า เป็ นบริ ษัทยูนิมิต เมียร์ ม่าร์ และบริ ษัททํางาน Pressure vessel ต้ องผ่าน EPC จีนยังไม่เข้ ามา
ส่วนเกาหลี ที่ผา่ นมาทํางานแล้ วมีปัญหา
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องอืน่ ใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม
ประธานปิ ดการประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ

(นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร)

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

