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2561

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

วันที่ 1 มีนาคม 2561
เรือ่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้

เอกสารแนบ

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
2. แผ่นข้อมูลรายงานประจําปี 2560 และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
สําหรับปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
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 รรมการทีเ่ สนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
9. แผนทีส่ ถานทีป่ ระชุม
10. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษทั มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องรอยัล จัสมิ น โรงแรมจัสมิ น เอ็กเซ็คคิ วที ฟ สวีท ที่ อยู่ 2 ซอยประสานมิ ตร (สุขมุ วิ ท 23) ถนน
สุขมุ วิ ท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 259 8555 เพื่อพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 จัดขึน้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยได้จดั ทํารายงาน
การประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม ซึง่ ได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ไว้บนเว็ปไซค์ของบริษทั
(www.unimit.com) ด้วย อย่างไรก็ตามบริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็ป
ไซค์ของบริษทั อีกครัง้ หนึ่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 พร้อมทัง้ ได้แนบสําเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ
ลําดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผูถ้ อื หุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันะทะ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้พจิ ารณารายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2560
แล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึง่ ไว้เผยแพร่ไว้บนเว็ปไซค์ของบริษทั
(www.unimit.com) และได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ (เอกสารแนบ
ลําดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงาน
ประจําปี 2560 ของบริษทั

การลงมติ

วาระนี้เป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายทีก่ าํ หนดให้บริษทั ต้องจัดทํางบการเงินประจําปี สิน้ สุด ณ รอบบัญชี
ของบริษทั และจัดให้มกี ารตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีก่อนเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ทีผ่ ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญชี จํากัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่ แสดงฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานในปี 2560 ทีผ่ ่านมา โดยสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้
งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุน

หน่ วย : ล้านบาท

บริษทั และบริษทั ย่อย

บริษทั

สินทรัพย์รวม

1,650

1,754

หนี้สนิ รวม

126

224

รายได้จากงานตามสัญญา

779

779

รายได้รวม

800

800

กําไรสําหรับปี

13

15

กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

0.02

0.03

โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฎในงบการเงินในรายงานประจําปี 2560 ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี้ (ตามเอกสารแนบลําดับที่ 2)
การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันะทะ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิ จารณาการจัดสรรกําไรและอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผล ประจําปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม หลัง
หักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภท ตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย อย่างไร
ก็ตาม การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทัง้
ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

2

ในปี 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 12.81 ล้านบาท และคิดเป็ น 0.02 บาทต่อหุ้น
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2560
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท คิดเป็ นร้อยละ 178.16 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม
ซึง่ สูงกว่าอัตราทีก่ าํ หนดในนโยบายจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั โดยทีบ่ ริษทั ได้จ่ายเงินปนั ผลระหว่าง
กาลไปแล้วหุน้ ละ 0.02 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อกี หุน้ ละ 0.02 บาท
(จ่ายจากกําไรสะสม) เงินปนั ผลกําหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561โดยไม่มกี ารจัดสรรเงิน
สํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษทั ได้จดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ตามทีก่ ฎหมายกําหนดแล้ว
ทัง้ นี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปนั ผลเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมาดังนี้
ปี

อัตราเงินปนั ผลต่อหุน้

กําไรสุทธิ

(ล้านบาท) ระหว่างกาล

งวดสุดท้าย

รวม

รวมเป็ นเงิน
ร้อยละ
(ล้านบาท) ของกําไรสุทธิ

2560

12.81

0.02

0.02

0.04

22.82

178.16

2559

40.47

0.05

0.02

0.07

39.94

98.69

2558

83.13

0.06

0.08

0.14

79.87

96.08

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2560 ให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.04 โดยจ่ายส่วนทีเ่ หลือหุน้ ละ 0.02 บาท ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการรับเงิน
ปนั ผล ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม2561 โดยกําหนดจ่ายเงิน
ปนั ผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันะทะ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษทั ข้อ 20 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม
(1/3) จะต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระและกรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่กไ็ ด้ ซึง่ ในปี น้กี รรมการครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระมีจาํ นวนกรรมการ 4
ท่านดังนี้
1. นางสาววิไล ศิรพิ ลู เกียรติกุล
ตําแหน่ง กรรมการ
2. นายนิตย์ พู่พทิ ยาสถาพร
ตําแหน่ง กรรมการ
3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร
ตําแหน่ง กรรมการ
4. นายพงศ์ศกั ดิ ์ อุทยั สินธุเจริญ
ตําแหน่ง กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย เห็นควรให้เลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระใน
ครัง้ นี้ จํานวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะมาบริหาร
กิจการ เพื่อประโยชน์ของบริษทั โดยได้แนบประวัตกิ รรมการทีเ่ สนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามเอกสารแนบลําดับที่ 8)

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันะทะ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 25 กําหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนตามทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
กําหนด โดยปี ทผ่ี ่านมาผูถ้ อื หุ้นมีตกิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เป็ นเงินรวม 5,775,000
บาท และค่าพาหนะครัง้ ละ 5,000 บาทต่อท่าน
ในปี 2561 คณะกรรมการทําหน้าทีพ่ จิ ารณากําหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยคํานึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ ตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี รวมทัง้ พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั แล้วเห็นควรเสนอให้อนุ มตั คิ ่าตอบแทน
ประจําปี 2561เป็ นจํานวน 5,000,000 บาท (ลดลง 775,000 บาท) ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี ทผ่ี ่านมา

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2561(เสนอ)

ปี 2560

ปี 2559

1. นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร

ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร

510,000

566,100

754,800

2. นาย ยัง ไท่ หลู

กรรมการ และกรรมการบริหาร

499,000

553,800

738,400

3. นางสาววิไล ศิรพิ ลู เกียรติกุล

กรรมการ และกรรมการบริหาร

499,000

553,800

738,400

4. นายไพศาล สิรจิ นั ทรดิลก

กรรมการ

341,400

553,800

738,400

5. นายไทยลักษณ์ ลีถ้ าวร

กรรมการ

341,400

394,500

526,000

6. นายนิตย์ พู่พทิ ยาสถาพร

กรรมการ

341,400

394,500

526,000

7. นายพงศ์ศกั ดิ ์ อุทยั สินธุเจริญ

กรรมการ

341,400

394,500

526,000

8. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการ

341,400

394,500

526,000

9. นายพงษ์ศกั ดิ ์ อังสุพนั ธ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

499,500

553,800

738,400

10. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

428,500

471,900

629,200

11. นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

428,500

471,900

629,200

12. นายวินยั เลาหประสิทธิ ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

428,500

471,900

629,200

5,000,000

5,775,000 7,700,000

รวมเป็ นเงิน *
*มีค่าพาหนะประชุมครัง้ ละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน
ทัง้ นี้ไม่มสี ทิ ธิประโยชน์อ่นื ๆ ให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 เป็ นจํานวนรวม 5,000,000 บาท (ลดลง
775,000 บาท) และค่าพาหนะ ประชุมครัง้ ละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆอย่างครบถ้วนแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุม
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วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผทู้ ่ี
ถือหุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้
นายบัณฑิต ตัง้ ภาภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8509 หรือ
นายเอกสิทธิ ์ ชูธรรมสถิตย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9052
จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561 เนื่องจากเป็ นบริษทั
ทีต่ รวจสอบบัญชีตงั ้ แต่ก่อตัง้ บริษทั มีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจของบริษทั สามารถให้คําแนะนําที่
เป็ นประโยชน์ ต่ อบริษัทมาโดยตลอด อีกทัง้ ไม่ มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและ
ผูบ้ ริหาร เป็ นบริษทั ที่ได้รบั การยอมรับทัง้ ในประเทศและระดับสากล มีทมี งานที่มมี าตรฐานและ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็ นอย่างดี เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีและข้อกําหนดต่างๆที่
เปลีย่ นแปลง ทําให้งานตรวจสอบและการเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีไม่ได้ปรับเพิม่ ตัง้ แต่ปี 2558 จึงเห็นควรกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เป็ นเงิน 1,400,000
บาท (เพิม่ ขึน้ 200,000 บาท) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ตรวจสอบบัญชีให้กบั บริษทั จํานวน 4 ปี และไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีปีทผ่ี ่านมา
ค่าสอบบัญชี

ปี

ความเห็นคณะกรรมการ

รวมเป็ นเงิน

ประจําปีและไตรมาส

ค่าตอบแทนอื่น

2561 (เสนอ)

1,400,000

-

1,400,000

2560

1,200,000

-

1,200,000

2559

1,200,000

-

1,200,000

เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ใิ ห้
นายบัณฑิต ตัง้ ภาภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8509 หรือ
นายเอกสิทธิ ์ ชูธรรมสถิตย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9052
จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561
และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวน 1,400,000 บาท (เพิม่ ขึน้ 200,000 บาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื่นๆ

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันะทะ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อ 36

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยคําสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
เรื่องการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ทัง้ นี้ รายละเอียดของการแก้ไขข้อบัคบั ปรากฏตามเอกสารดังนี้

ข้อบังคับบริษทั ข้อ 36
ข้อ 36
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถอื หุ้น
เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือ หุ้น เป็ น การประชุ ม วิส ามัญ เมื่อ ใดก็ไ ด้สุด แต่ จ ะ
เห็นสมควรหรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ ไม่น้อยกว่า
1 ใน 5 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่
น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10
ของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือ
ให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสญ
ั เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุ ผ ลในการที่ข อให้ เ รีย กประชุ ม ไว้ ช ัด เจนในหนั ง สือ
ดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี าร
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รบั หนังสือ

ข้อบังคับของบริษทั ที่ขอแก้ไข
ข้อ 36
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุ้น
เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าว
แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควรหรือผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้
ทัง้ หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สบิ ห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้รบั
หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณี ท่ี ค ณะกรรมการไม่ จ ัด ให้ มี ก าร
ประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จํานวน
หุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ ห้า
วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี
เช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นทีเ่ กิด
จากการจัด ให้มีก ารประชุ ม และอํา นวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีทป่ี รากฎว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ น
การเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใดจํานวนผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามกําหนดไว้ใน
ข้อบังคับบริษทั ข้อ 38 ผู้ถอื หุน้ ตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุม
ในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับ
บริษทั ข้อ 36 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติมโดยคําสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังนี้

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุม

วาระที่ 9
ความเห็นคณะกรรมการ

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
เห็นสมควรให้จดั วาระการประชุมนี้ไว้กรณีผตู้ อ้ งการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 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)
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บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด ( มหาชน )
UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107548000323 http : / / www.unimit.com

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
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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
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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

เอกสารแนบ 3
ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นสามัญประจําปี 2561
บริษทั ยูนิมิต เอนจิ เนี ยริ่ง จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
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
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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
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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
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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
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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
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ประวัติกรรมการอิ สระที่เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่
การศึกษา
ตําแหน่ง

นายพงษ์ศกั ดิ ์ อังสุพนั ธุ์
80 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. 2560
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560

ไม่มหี ุน้ (ไม่มสี ว่ นได้เสีย)
4/4

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

ตําแหน่ง

นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กุล
69 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. 2560
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560

ไม่มหี นุ้ (ไม่มสี ว่ นได้เสีย)
4/4
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ประวัติกรรมการอิ สระที่เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่
วุฒกิ ารศึกษา

ตําแหน่ง

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
60 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. 2560
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560

ไม่มหี ุน้ (ไม่มสี ว่ นได้เสีย)
4/4

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

ตําแหน่ง

นายวินยั เลาหประสิทธิ ์
73 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. 2560
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560

1,110,000 หุน้ หรือ 0.19% (ไม่มสี ว่ นได้เสีย)
2/4
22

เอกสารแนบ 8

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อ – นามสกุล

นางสาววิไล ศิรพิ ลู เกียรติกุล

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

165/1 ซอยเย็นจิตต์ ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2007
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
วุฒบิ ตั รผูส้ อบบัญชีภาษีอากร TA

ตําแหน่ง
ปี
2548 – ปจั จุบนั
ปี
2557 – ปจั จุบนั
2557– ปจั จุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษทั จดทะเบียน
บมจ.ยูนิมติ เอนจิเนียริง่

ตําแหน่ง

บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
UNIMIT (HONGKONG) CO.,LIMITED
UNIMIT ENGINEERING (MYANMAR) COMPANY
LIMITD

กรรมการ
กรรมการ

ปี

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

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

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั

12 ปี

สัดส่วนของการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ณ. 30 ธ.ค. 2560

6,486,880 หุน้ หรือ 1.14% (ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั )

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560

4/4
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อ – นามสกุล

นายนิตย์ พูพ่ ทิ ยาสถาพร

อายุ

75 ปี

สัญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

5 ซอย 8 (ถนนเสรี 4) ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Ngee Aun ประเทศสิงคโปร์

การอบรม

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005

ตําแหน่ง
ปี
2548 – ปจั จุบนั
ปี
2550 – ปจั จุบนั

ตําแหน่ง

บริษทั จดทะเบียน
บมจ.ยูนิมติ เอนจิเนียริง่

ตําแหน่ง

บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
บริษทั นาโน ไบโอเนเจอร์ อินดัสเทรียล จํากัด

กรรมการ

กรรมการ

ปี

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

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

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั

12 ปี

สัดส่วนของการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ณ. 30 ธ.ค. 2560

3,383,960 หุน้ หรือ 0.59% (ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั )

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560

4/4
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรม

นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร
43 ปี
ไทย
ั
471 ซอย 33 หมู่บา้ นปญญา
ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี BS.Enterpreneurs Studies / Finance Babson College, USA
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 10

ตําแหน่ง
ปี
2548 - ปจั จุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ

บริษทั จดทะเบียน
บมจ.ยูนิมติ เอนจิเนียริง่

ปี
2545 – ปจั จุบนั
2551 – ปจั จุบนั
2548 – ปจั จุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
บริษทั บางกอกเบียร์แอนด์เบเวอร์เรจ จํากัด
บริษทั พีบพี ี พรอพเพอร์ตส้ี จํากัด
บริษทั พันวาบีท พรอพเพอร์ตส้ี ์ จํากัด

ปี

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

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

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั

12 ปี

สัดส่วนของการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ณ. 30 ธ.ค. 2560

28,650,500 หุน้ หรือ 5.02%(ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั )

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560

2/4
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อ – นามสกุล

นายพงศ์ศกั ดิ ์ อุทยั สินธุเจริญ

อายุ

55 ปี

สัญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

2 ซอยลาดพร้าว 118 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาเอก สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัย Colorado State สหรัฐอเมริกา

การอบรม

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005

ตําแหน่ง
ปี
2548 – ปจั จุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ

บริษทั จดทะเบียน
บมจ.ยูนิมติ เอนจิเนียริง่

ปี
2559 – ปจั จุบนั

ตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลวิทยา

บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี

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

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

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั

12 ปี

สัดส่วนของการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ณ. 30 ธ.ค. 2560

330,020 หุน้ หรือ 0.06% (ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั )

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560

4/4
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แผนที่ สถานที่ประชุม
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ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
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……………………..………….……..
์ ……………………หรือ
จังหวัด…………………………..……รหัสไปรษณีย…
(3) …………………………..………………………อายุ………ปี อยู่บา้ นเลขที…
่ ………………...……….
ถนน………….......................ตําบล/แขวง…………………….…..………อําเภอ/เขต……………………..….…………..
จังหวัด……………………..…………รหัสไปรษณีย…
์ ………….….........
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2561 ในวัน พุ ธ ที่ 25 เมษายน 2561 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 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกําไรและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี สาํ หรับผลการดําเนินงานปี 2560
 (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. นางสาววิไล ศิรพิ ลู เกียรติกุล
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

2. นายนิตย์ พู่พทิ ยาสถาพร
 เห็นด้วย

3. นายนายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

4. นายพงศ์ศกั ดิ ์ อุทยั สินธุเจริญ
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อ 36
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 9 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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ยูนิมิต เอนจิ เนี ยริ่ง จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 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
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 เห็นด้วย
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