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                                                                วนัท่ี  9  กรกฎาคม  2563 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2562 
 2.  ส าเนาแบบแสดงรายงานประจ าปี 2562 พร้อมทัง้งบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ รหสัคิวอาร์ (QR CODE ) 
 3.    รายนามและประวตัิโดยสงัเขปของคณะกรรมการท่ีเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ต้องออก

ตามวาระ 
4.    รายนามผู้สอบบญัชี และรายละเอียดค่าสอบบญัชี 
5.    นโยบายการจา่ยเงินปันผล และข้อมลูการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 
6.    ข้อบงัคบัของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7.    เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน      
       และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 8.    แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ 
                               9.   หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.) 
  

 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) “บริษัท” ครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวนัที ่
24 มิถนุายน 2563  มีมติให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium 
ชัน้ 3 จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ                                      
โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวันที่                    
12 เมษายน 2562 

ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 
12 เมษายน 2562 รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อ
วนัท่ี  12 เมษายน 2562  ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็น
ว่ามีการบนัทึกรายงานอย่างถกูต้อง 
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ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562 

คณะกรรมการได้จดัเตรียมข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีที่ผ่านมา
เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวม และทิศทาง
ของผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป และได้จัดเตรียมรายงานประจ าปี 2562 ของ
บริษัท เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน การประกอบธุรกิจ การเงิน รวมถึงข้อมลูด้านอื่นๆ ของ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จดัท าขึน้โดยมีรายละเอียด
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด รายละเอียดรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
ในรอบปี 2562  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัท ส าหรับระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ
แล้ว ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและมาตรา 112  แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจดัท างบการเงิน ณ 
วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ าปี รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31ธันวาคม 2562 ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึง่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว  

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

1. ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ 
กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสามหรือจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสามจะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยในปีนีม้ีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวนส่ี( 4 )ท่าน  ได้แก่ นางสาวกรภทัร์ สวุิวัฒน์ธนชยั, ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล, 
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นางสาวพิริยา สวุิวฒัน์ธนชยั, นายเติมพงษ์  เหมาะสวุรรณ  แต่เนื่องจากกรรมการส่ี (4) ท่าน 
ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสม  สมควรท่ีจะได้รับ
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึงจึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ
ซึง่ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษทั
แล้ว โดยเสนอให้เลือกตัง้กรรมการทัง้ส่ี (4) ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของ
บคุคลทัง้ส่ี (4) ท่าน  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 2.  นอกจากนี  ้บริษัทได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งสะท้อนตาม
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 จ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ทัง้นี ไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือ
สวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างบริษัท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้บุคคลทัง้ส่ี (4) ท่าน ซึ่งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง พร้อม
ทัง้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี  2563 ซึ่ ง ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว    

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดเงนิค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา120 ก าหนดให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี 
ทัง้นีก้ารแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนเดิมได้แต่อย่างไรก็ดี ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 75/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ รายงาน
การเปิดเผยข้อมลู เก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
ก าหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีการหมนุเวียนผู้ สอบบัญชี 
หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบ
บัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้ สอบบัญชีรายเดิมได้ จึงเสนอที่
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้  นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์  ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4411 และ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับ อนุญาตเลขที่ 
3899 แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย ) 
จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาสิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2563  ท า
การตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท  รายนามผู้สอบบญัชี และรายละเอียดค่า
สอบบญัชี ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. นอกจากนี ้ ผู้สอบบญัชีที่เสนอให้มีการแต่งตัง้
โดยที่ประชุมจะเป็นผู้ สอบบัญชีรายเดียว กับผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี 
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ผู้ สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสัมพันธ์   หรือส่วนได้เสียกับบริษัท              
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 และนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบตัิ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3899 แห่ง บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส 

)ประเทศไทย(จ ากัด  เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2563 ซึ่งคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000
บาทต่อปี 

 
ระเบียบวาระที่ 7                           พิจารณาเพื่อทราบ การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็น

ทุนส ารองตามกฎหมาย 
            

งบการเงินส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของ
บริษัท ปรากฎว่า บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปีเท่ากับ 729,919,743 บาท คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้ว สมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.27 
บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 291,874,388.31 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ตาม
ข้อบังคับของบริษัท ตามท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิรับเงิน    
ปันผลในวนัท่ี 1 เมษายน 2563 และให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ในวนัท่ี 28 เมษายน 
2563 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะเสนอที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป ทัง้นี ้เพื่อเป็นการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้นใน
การรับเงินปันผลประจ ารอบปีบัญชี 2562 อันสืบเนื่องจากการเล่ือนการประชุมสามญั               
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีก าหนด จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจ าปีรอบปี
บญัชี 2562  ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. 

 
ปัจจบุนับริษัทได้กนัทนุส ารองตามกฎหมายไว้เป็นจ านวน 108,150,857.40 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ดงันัน้บริษัทจึงไม่ต้องจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีอีกในปีนี ้
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ความเหน็ของคณะกรรมการ :  เหน็สมควรรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปก่อนแล้ว 
จึงไม่มกีารจา่ยเงินปันผลประจ าปีรอบปีปัญชี 2562 และการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุ
ส ารองตามกฏหมายแล้ว 

 

ระเบียบวาระที่ 8                                  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
                        
         จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้อง Auditorium ชัน้ 3 จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลปากเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบรีุ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุ และออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.  พร้อมปิด
อากรแสตมป์ 20 บาท และมอบให้แก่ประธานฯ ท่ีประชมุ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเร่ิมการประชมุ 
 
                        เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉันทะ และระบุชื่อผู้ รับมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึง รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระ ปรากฎตามเอกสารแนบหนังสือมอบฉันทะ    

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดให้วันที่  9 กรกฎาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี 2563 ( Record Date ) 

 

                            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                                                                                         ขอแสดงความนบัถือ 

                                               บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 

                    
                            ____________________________ 
                           (   นายนที    พานิชชีวะ  ) 
                                      ประธานกรรมการ 
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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 ______________________________ 

 

ประชมุเมื่อวนัศกุร์ที่ 12 เมษายน  2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง  AUDITORIUM  ชัน้ท่ี 3  อาคารจสัมินอินเตอร์เนชัน่
แนลทาวเวอร์ เลขท่ี 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ   

เปิดประชุมเวลา 10.00  น. 

               นายนที พานิชชีวะ ประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี  ดงันี ้
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายนที  พานิชชวีะ  ประธานกรรมการ  
2. นายประสงค ์ สวุิวฒัน์ธนชยั                  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่              

                                                     บริหาร (CEO) 
3. นางสาวกรภทัร์  สวุิวฒัน์ธนชยั   กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
4. นางสาวสมใจ  ประทมุทอง   กรรมการ / กรรมการบริหาร 
5. นายบญุชยั               ปริติวิชกานต์  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
6. นางสาวพิริยา สวุิวฒัน์ธนชยั  กรรมการ 
7. ศ.ดร.ศภุลกัษณ์        พินิจภวูดล               กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                       
8.         นางสาววรินทรา  วงศ์ส่องจ้า   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน 
                                                                                  กรรมการบริหารความเส่ียง 
9.         นายสมประสงค์    มคัคสมนั                กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร 
                                                                                  ความเส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
10.  ดร.วิรัช   รุ่งโรจน์สารทิศ  กรรมการ 
11.  นายเตมิพงษ์           เหมาะสวุรรณ  กรรมการ 
 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.        ศ.ส าเรียง                  เมฆเกรียงไกร                   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน                 
                                                                       กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 
 
 
 

   ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  
 

1. ดร.วิรัช   รุ่งโรจน์สารทิศ  รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายวิศวกรรม 
                                                                                                   และก่อสร้าง 

2. นายเติมพงษ์           เหมาะสวุรรณ                 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบริหาร 
    กลุ่มงานบญัชีและการเงินและประธานเจ้าหน้าที่ 
                                                                                  ฝ่ายการเงิน (CFO) 

3. นายปริญญา พรสวสัดิ์  เลขานกุารบริษัท 
                   
               ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววลีรัตน์       อคัรศรีสวสัดิ์            ผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์ 
                                        แอ๊ดไวซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. นางสาววมิลศรี     จงอดุมสมบตัิ            ผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์ 
                                        แอ๊ดไวซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 

     MC:   บริษัทมีความยินดีขอต้อนรับทกุท่านที่เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท ยนูคิ 
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ในวนัศกุร์ ที่ 12 เมษายน 2562 บดันี ้ขอเรียนให้ที่ประชมุได้ทราบข้อมลูของ
บริษัทฯ ในเบือ้งต้น ดงันี ้
 

 - บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน     1,081,016,253       บาท 
 - ทนุช าระแล้ว     1,081,016,253       บาท 
 - แบ่งออกหุ้นสามญัจ านวน                 1,081,016,253       หุ้น 
 - มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ              1                    บาท 
 
  -  โครงสร้างการบริหารจดัการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทซึง่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกล

ยทุธ์ ในการก าหนดทิศทางของการด าเนินกิจการของบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นเคร่ืองมือ กลไก เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นไปตามยทุธศาสตร์ กลยทุธ์  และทิศทางดงักล่าว 

 

   - ในการประชุมในวันนี  ้ มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  จ านวน 64 ราย และผู้ รับมอบฉันทะ                     
เข้าร่วมประชุมจ านวน 220 ราย รวม 284 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 574,641,525 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 53.1575 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท เป็นอนัครบองค์ประชมุ โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดพ.ศ.2535 
และข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทซึ่งมีจ านวนเท่ากับ 360,338,751 หุ้น     

  และเพื่อให้การประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบ
การปฎิบัติในที่ประชุม จึงขอเรียนชีแ้จง  วิ ธีการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทัง้ 
กฎเกณฑ์ของที่ประชมุ เพื่อให้การประชมุด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฏระเบียบและข้อบงัคบั  ดงัต่อไปนี ้
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1. ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้ นท่ีถือ ผู้ ถือหุ้ นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย                 
ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ทัง้นี  ้ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนใน
ประเทศไทยให้ถือหุ้นและดแูลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัใน
แ ต่ละว า ระ   โ ดยแยก เ สี ยงที่ จ ะท า การลงคะแนน เท่ ากั บจ านวนหุ้ นที่ ต น ถือ  โดย ใ ช้ ใบลงคะแนนที่ ไ ด้ รับ                                                           
ณ  ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น  จะถือว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
 

2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้ นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย  หรืองดออก                    
เสียงเท่านัน้   โดยจะน าคะแนนเสียง   ไม่เห็นด้วย   และงดออกเสียงดงักล่าว  หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ   
ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ โดยให้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  
ยกมื อขึ น้   เพื่ อที่ เ จ้ าห น้าที่ จ ะ เดิน ไป เ ก็บบัตรลงคะแนนมาบันทึ ก  และส รุปผลใ ห้ทราบต่ อ ไป  และในการ                                                        
นบัคะแนนครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้น คุณกรวิภา รัชตกสิกร เป็นพยานในการนบัคะแนน เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีดี  ดังนัน้                     
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  ในกรณี   ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง ทัง้นี ้  ขอให้ท่าน                  
ผู้ ถือหุ้น  กาเคร่ืองหมายถกูลงในช่อง  ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง พร้อมลงนาม ในบตัรลงคะแนนแล้ว ขอให้ยกมือขึน้ จากนัน้
จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน เพื่อน ามาค านวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออก
เสียง เป็นจ านวนเท่าไร ยกเว้น การลงคะแนนเสียงระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึง่ออก
จากต าแหน่งตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง 
 

4. ส าหรับท่านผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่ได้รับบตัรลงมตติัง้แต่ลงทะเบยีนนัน้ หมายความวา่ ผู้ ถือหุ้นได้ออก
เสียงลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้แล้ว โดยมติดงักล่าวจะระบไุว้สอดคล้องกบัมติท่ีผู้ ถือหุ้นได้ลงมติไว้ใน หนงัสือมอบฉนัทะ
ดงักล่าวแล้ว  
 

5. ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้อง กบัระเบียบ
วาระนัน้ๆ  ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการซกัถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกลุให้ที่ประชมุทราบก่อนซกัถาม
หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ เพ่ือประโยชน์ในการจดัท าบนัทึกการประชมุ ก่อนที่จะเร่ิมประชมุ ขออนญุาตแนะน า
กรรมการบริษัท  ผู้บริหารและผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้ 

อนึ่ ง  ในการประชุมค รั ง้นี  ้บริษัท  ยูนิค  เอ็นจิ เนีย ร่ิง  แอนด์  คอนสตรัคชั่น  จ ากัด  (มหาชน )                       
ขอขอบพระคุณ คุณประเสริฐ  อนันตชาติ  ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้ ถือหุ้ น  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย                               
ที่กรุณาเข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย   

 
ประธานฯ  กล่าวเปิดประชมุ  และเร่ิมประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

 
ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)   

- ไม่มี -    
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ระเบียบวาระที่ 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  เมื่อวนัที่  12 เมษายน 2561       

    ประธานฯ   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561               
ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2561  โดยบริษัทได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นทุกท่าน  พร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว ส าหรับมติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม โดยขอให้พิจารณาเรียงล าดับทีละหน้า 

 

    MC :  ในวาระนี  ้มีผู้ ถือหุ้ นเ ข้า ร่วมประชุมเพิ่มอีก 17 ราย นับจ านวนหุ้ นได้  188,529  หุ้ น                                     
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 301 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  574,830,054 หุ้น 

                          มติที่ประชุม 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุม                
เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2561  โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ใช้สิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 574,830,054 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 

ระเบียบวาระที่  3   พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินการของบริษัท และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท                     
                                          ในรอบปี 2561 
 

                                ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีจ้ะไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นเห็นภาพรวมและทิศทาง
ของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาโดยสรุป  จึงขอน าเสนอข้อมลูเก่ียวกับผลการด าเนินงานดงักล่าวต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยมี นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโสฝ่ายบริหาร กลุ่มงานบญัชีและการเงิน และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO) เป็นผู้น าเสนอรายงานต่อที่ประชมุโดยมีรายละเอียดดงันี ้  

                             1.  ผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2561 มีดงันี ้
                                  1.1  รายได้จากการด าเนินงาน     12,983,319,234.00   บาท  
                             ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงาน    11,366,372,898.00   บาท             
               ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้นติิบคุคล                 1,616,946,336.00   บาท      
                                           ต้นทนุทางการเงิน          610,690,988.00    บาท  
  ภาษีเงินได้นิติบคุคล                       209,643,526.00    บาท    
                ก าไร(ขาดทนุ) ส าหรับปี 2561                                       796,611,822.00   บาท                       
                                   1.2   รวมสินทรัพย์                   29,340,052,294.00   บาท  
                      1.3   รวมหนีสิ้น        21,599,977,375.00  บาท                                                                
                                   1.4  ส่วนของผู้ ถือหุ้น         7,740,074,919.00  บาท  



10 
 

                  ทนุจดทะเบียน  1,081,016,253  หุ้น  มลูค่าหุ้นละ  1  บาท                                              
    ทนุท่ีออกและช าระแล้ว   1,081,016,253  บาท  มลูค่าหุ้นละ  1  บาท  

    มติที่ประชุม 
      รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท   และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2561 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกี าไรขาดทนุส าหรับระยะเวลาบัญชี  สิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

     ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัท  
ส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต  และพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมลูในซีดีรอมที่ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
ทัง้นี ้เพือ่ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯและมาตรา 112  แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ซึง่ก าหนดให้
คณะกรรมการบริษัทฯจดัท างบการเงิน  ณ  วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญั
ประจ าปี  ส าหรับในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

MC :  ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 3 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 10,107  หุ้น  รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชมุทัง้สิน้ 304 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  574,840,161 หุ้น 

    มติที่ประชุม 
       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัท  ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ใช้สิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 574,840,161 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 

 
 

 

ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
                          และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 

    ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ  และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และชีแ้จงว่า  ตามข้อบังคบัของบริษัทก าหนดให้ในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกครัง้  กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ   
โดยใน ปี นี ้มี ก ร รมการที่ ต้ อ งออกจากต าแหน่ งตามวาระจ านวน ส่ี ท่ าน  ไ ด้ แก่  น า ย น ที  พ า นิ ช ชี ว ะ                                                                         
นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย   ศ.ส าเรียง  เมฆเกรียงไกร และนางสาววรินทรา วงศ์ส่องจ้า 
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   โดยที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่ไม่นบัรวมกรรมการผู้ มี ส่วนได้ เ สียได้พิจารณา
เกณฑ์คุณสมบัติ รวมทัง้ผลการปฏิบัติงานของกรรมการทัง้ส่ีท่าน คือ นายนที พานิชชีวะ นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย                      
ศ.ส าเรียง  เมฆเกรียงไกร และนางสาววรินทรา วงศ์ส่องจ้า เป็นรายบคุคลแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการทัง้ส่ีท่านล้วนแต่เป็น
ผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสม รวมตลอดถึง   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 สมควรที่จะได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทแล้ว
โดยเสนอให้เลือกตัง้กรรมการส่ีท่านที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและด ารงต าแหน่งเดิมต่อไปอีก
วาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวตัิและผลงานของบคุคลทัง้ส่ีท่าน   ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  

    ส าหรับวาระนี ้เพ่ือให้การลงคะแนนเป็นอย่างโปร่งใส กรรมการทัง้ส่ีท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่พ้น
ต าแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนีไ้ด้ออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราวจนกระทั่งการนับคะแนนแล้วเสร็จ 
และมอบหมายให้ ศ.ดร.ศภุลกัษณ์ พินิจภวูดล เป็นประธานที่ประชมุ ในช่วงเวลาดงักล่าว 

   โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และขอให้ที่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
วาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จ านวนส่ีท่าน โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามล าดบั  ส าหรับมติการเลือกตัง้กรรมการจะต้อง
ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

                               นอกจากนี ้การพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการฯ  ในปีนี ้ได้มีการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการ  โดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ   โดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจ านวนไม่เกิน  
5,000,000 บาทต่อปี ซึ่งมีจ านวนเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่
กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท  ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  
ส าหรับการลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการนัน้ต้องมีมติคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

  MC :  ในวาระนี  ้มีผู้ ถือหุ้ นเ ข้า ร่วมประชุมเพิ่มอีก  6 ราย  นับจ านวนหุ้ นได้  1,115,000  หุ้ น                                     
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 310 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  575,955,161  หุ้น 
 

  มติที่ประชุม  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระตาม
รายชื่อข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบคุคลตามล าดบั ดงันี ้ 

 กรรมการ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 
  คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนสียง ร้อยละ 
1. นายนที พานิชชีวะ 535,047,423 92.8974 40,907,738 7.1026 0 0.0000 
2. นายประสงค์              

สวุิวฒัน์ธนชยั 
535,952,103 93.0545 40,003,058 6.9455 0 0.0000 

3. 
 

ศาสตราจารย์                
ส าเรียง  เมฆเกรียงไกร 

536,253,623 93.0794 39,871,538 6.9206 0 0.0000 

4. นางสาววรินทรา 
วงศ์ส่องจ้า 

535,217,423 92.8995 40,907,738 7.1005 0 0.0000 
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MC :  ในวาระนี  ้ (วาระที่  5.3 ในระหว่างพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ (ศาสตราจารย์ ส าเรียง  เมฆเกรียงไกร)                                                 
มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย  นบัจ านวนหุ้นได้ 170,000 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 311 ราย             
นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  576,125,161  หุ้น 

                       และมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามทีเ่สนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 576,125,161 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 

ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดเงนิค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 

  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัช ีและชีแ้จงว่า ตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  ทัง้นี ้การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี ตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.75/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต้อง
จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ ที่สงักัดส านกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

    จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแต่งตัง้                     
นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411, และนางสาววิมลศรี  จงอุดมสมบัติ ผู้ สอบบัญชี           
รับอนุญาตเลขที่ 3899  แห่งบริษัทเบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด  เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาสิน้สดุ  ณ  31  ธันวาคม  2562 โดยให้ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงนิ
ของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชีที่เสนอให้มีการแต่งตัง้โดยที่ประชมุ เป็นผู้สอบบญัชี  รายเดียวกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย 

 อย่างไรก็ดี  ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์  หรือส่วนได้เสียกับบริษัท   บริษัทย่อย  ผู้ บริหาร                   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว แต่อย่างใด 

นอกจากนี  ้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจ าปี  2562                                    
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ว เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งมีจ านวนเท่ากบั
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 

มติในระเบียบวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
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MC : ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่อีก 1 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 20,000 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้น                 
เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 312 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  576,145,161  หุ้น 

 
 มติที่ประชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าตอบแทนประจ าปี  2562                
ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ใช้สิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 574,252,061 99.6714 
2. ไม่เห็นด้วย 1,893,100 0.3286 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 

 

 
ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธเิป็นทนุส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงนิปันผลของ 
    บริษัทและวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิรับเงนิปันผล    

        ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมพิจาณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และชีแ้จงผลการด าเนินงานปี 2561ว่า
บริษัทมีก าไรสทุธิรวม 796,611,822 บาท  และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผล  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ แต่เนื่องจากบริษทัมีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินทนุหมนุเวียน เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการด าเนินธรุกจิ 
จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจ านวนเงิน 324,304,876 บาท คิดเป็น                   
ร้อยละ 40.71 ของก าไรสทุธิ  โดยก าหนดให้วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนด รายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล และ
เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม  2562 

  นอกจากนัน้ประธานฯ ยังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทได้กันทุนส ารองตามกฎหมายไว้เป็น
จ านวน  108,150,857.40  หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามมาตรา 116 แห่งพระราช บัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  ดังนัน้ บริษัทจึงไม่ต้องจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจากผลก าไรของบริษัทฯ              
อีกในปีนี ้

                                     มติในระเบยีบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัตด้ิวยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

     มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ในอัตรา                 
หุ้นละ 0.30 บาท  โดยก าหนดวันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลและเสนอให้มีการ
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 



14 
 

 
 

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 576,143,361 99.9997 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 1,800 0.0003 

 
ระเบียบวาระที่ 8   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

                                                      (ไม่มีเร่ืองใดให้พิจารณา) 
 

ปิดประชุม  เวลา  11.00 น. 
 
 
 
  
                  

                                                                  ........................................................  ประธานท่ีประชมุ                  
                                                                              (  นายนที    พานิชชวีะ  )   
                                                                                                             
                                                              
              …………………………………..……  เลขานกุารบริษัท 
           ( นายปริญญา พรสวสัดิ์   )  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ........................................................ ประธานท่ีประชมุ                 
                                                                             (  นายนที    พานิชชวีะ  )  

                                                                                    
               

          …………………………………..…… เลขานกุารบริษัท
      ( นายปริป ิป ญญา พรสวสัดิ์ )
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เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 
พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 

1.)  รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

1.         ชื่อ                 นางสาวกรภัทร์   สุวิวัฒน์ธนชัย 
สญัชาติ              ไทย 
อาย ุ                   58    ปี  

              ที่อยู่                    84 ซ.ลาดพร้าว101 ซอย 50 แยก 1 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
         วฒุิการศกึษา       - Professional Designation in Application Programming, University of California, U.S.A 
                            - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
                                    - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 33/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
                                    - Financial Analysis for Development, Land Institue 
 

          ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้        กรรมการบริษัท 

            จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัท                               (ไม่มี ) 

            ทีเ่ก่ียวข้อง ( ณ 31 ธันวาคม 2562 ) 

            ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม              (ไม่มี ) 

            หรือบริษัท ที่เก่ียวข้องเป็นคู่สญัญา 

            การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท             ( ไม่มี )  

          ประสบการณ์ท างาน  
             

พ.ศ. ต าแหน่ง บริษัท 

2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ยนูิค เอ็นจเินียร่ิง แอนด์  
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
           ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม 
             ในปี 2562 บริษัทมกีารประชมุคณะกรรมการบริษัท ทัง้สิน้ 13 ครัง้ นางสาวกรภทัร์  สวุิวฒัน์ธนชยั เข้าประชมุ  12 ครัง้ 
 
 

   ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3
มาด้วย 1 
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2.         ชื่อ                   ศ.ดร.ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล 
สญัชาติ  ไทย 

                อายุ  59  ปี 
                ท่ีอยู่   79  ซ.ลาดพร้าว 35  ถนนลาดพร้าว  แขวงจนัทรเกษม  เขตจตจุกัร  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

วฒุิการศกึษา  - ปริญญาเอกทางกฎหมายการคลงั และภาษีอากร (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลยัปารีส  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 - ปริญญาโททางการคลงัและภาษี อากร มหาวิทยาลยัปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส  
 - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Director Certificate Program (DCP) รุ่นที1่22/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Audit Committee Program (ACP) 
 - Monitoring. Fraud Risk Management (MIR) 
 - ปริญญาบตัรหลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 54 
 - วฒุิบตัรหลกัสตูรผู้บริหารการยตุิธรรมระดบัสงู  รุ่นท่ี 19 กระทรวงยตุิธรรม 
 - หลกัสตูรส่ือสขุภาพ รุ่นท่ี 1 ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้          กรรมการบริษัท 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัท                            (  ไม่มี ) 

ที่เก่ียวข้อง ( ณ 31 ธันวาคม 2562 ) 

ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม    ( ไม่มี ) 

หรือบริษัท ที่เก่ียวข้องเป็นคู่สญัญา 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท   ( ไม่มี )  

ประสบการณ์ท างาน  
 

พ.ศ. ต าแหน่ง บริษัท 

ปัจจบุนั กรรมการสภาผู้ทรงคณุวฒุิ วิทยาลยัทองสขุ 

ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาประเมินใหม่และ
การพิจารณาอทุธรณ์ภาษีกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 
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2558 - 2559 กรรมการและกรรมการบริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.) 

2554 - ปัจจบุนั ประธานหมวดวิ ช ากฎหมายมหาชน  และ
ผู้อ านวยการศนูย์กฏหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2551 - ปัจจบุนั ศาสตราจารย์ระดบั10 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2542 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสาขากฎหมายและการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมการ
สรรหาและเชิดชเูด็กและเยาวชนดเีด่นแห่งชาตแิละ
ผู้ท าคณุประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย์ 

2556 - 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลยั (วาระที่สอง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2556 ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์รองประธานวุฒิสภาคนท่ีสอง 
นางพรทิพย์ โล่ห์วีระจนัรัตนปรีดา 

วฒุิสภา 

2554 ประธานสภาคณาจารย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2554 กรรมการสภามหาวิทยาลยั (วาระแรก) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2552 - 2554 หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะ
นิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 

              ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม 
                ในปี 2562 บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการบริษัท ทัง้สิน้ 13 ครัง้  ศ.ดร.ศภุลกัษณ์ พินิจภวูดล  เข้าประชมุ  12  ครัง้ 
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3.         ชื่อ    นางสาวพิริยา  สุวิวัฒน์ธนชัย 

สญัชาติ                ไทย 

อาย ุ                     34  ปี 

ที่อยู่                     347 ถ.สามคัคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 

วฒุิการศกึษา - Advanced Management Program  ( AMP) Wharton School of the University  

                               of Pennsylvania 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

                                           - บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

                                           - Director Accredition Program (DAP)รุ่นท่ี 95/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้           กรรมการบริษัท 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัท   (  ไม่มี ) 

ที่เก่ียวข้อง ( ณ 31 ธันวาคม 2562 ) 

ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม    ( ไม่มี ) 

หรือบริษัท ที่เก่ียวข้องเป็นคู่สญัญา 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท   ( ไม่มี ) 

ประสบการณ์ท างาน  

 
พ.ศ. ต าแหน่ง บริษัท 

2556-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหารกลุ่มงานทัว่ไป บริษัท ยนูิค เอ็นจเินียร่ิง แอนด์  
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั 
 

 กรรมการ  บริษัท ยนูิค เอ็นจเินียร่ิง แอนด์  
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2552- ปัจจบุนั   กรรมการ  บริษัท ยนูคิ เรียลเอสเตท แอนด์  
ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากดั 

 
            
            ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม 
                ในปี 2562  บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการบริษัท ทัง้สิน้ 13  ครัง้  นางสาวพิริยา สวุิวฒัน์ธนชยั  เข้าประชมุ 13  ครัง้ 
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4.         ชื่อ  นายเติมพงษ์   เหมาะสุวรรณ 

สญัชาติ              ไทย 

อาย ุ                   52  ปี 

ที่อยู่                   99/202 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

วฒุิการศกึษา      บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้           กรรมการบริษัท 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัท   (  ไม่มี ) 

ที่เก่ียวข้อง ( ณ 31 ธันวาคม 2562 ) 

ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม    ( ไม่มี ) 

หรือบริษัท ที่เก่ียวข้องเป็นคู่สญัญา 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท   ( ไม่มี ) 

ประสบการณ์ท างาน  
 

พ.ศ. ต าแหน่ง บริษัท 

ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ยนูิค เอ็นจเินียร่ิง แอนด์  
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ( มหาชน ) 

2556-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบริหารแผนก
บญัชีและการเงิน 

บริษัท ยนูิค เอ็นจเินียร่ิง แอนด์  
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ( มหาชน ) 

2554-2556 รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหารแผนกบญัชีและ
การเงิน 

บริษัท ยนูิค เอ็นจเินียร่ิง แอนด์  
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ( มหาชน ) 

2548-2554  ผู้ ช่วยรองกรรมการผู้ จัดการฝ่ายบริหารแผนก         
บญัชีและการเงิน 

บริษัท ยนูิค เอ็นจเินียร่ิง แอนด์  
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ( มหาชน ) 

2547-2548  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท ไทยอินดสัเตรีบล แก๊ส จ ากดั
(มหาชน) 

2546-2547  ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท ที ไอ จี เทรดดิง้ จ ากดั 
 
            
            ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม 
                ในปี 2562  บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการบริษัท ทัง้สิน้ 13  ครัง้  นายเติมพงษ์  เหมาะสวุรรณ  เข้าประชมุ 13  ครัง้ 
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2.) ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
 
                คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน  5,000,000  บาทต่อปี ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะท่ี 
เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ      
               คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  เห็นว่าที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรเสนอให้อนมุตัิค่าตอบแทนประจ าปี  2563  ตามที่คณะ 
กรรมการเสนอ  
                

นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจดัการบริษัท  หรือบริษัทย่อย เป็นอิสระต่อการบริหารจดัการและผู้ ถือหุ้น
ใหญ่และไม่มีธุรกิจกบับริษัท ซึง่อาจจะท าให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นต้องลดลง 

โดยคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท ได้ก าหนดขึน้เท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย กล่าวคือ 

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทนุช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบัรวม
หุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
ร่วม บริษัทเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่น กรรมการผู้จดัการ, Chief Executive Officer  ของบริษัท ไม่
สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้ เนื่องจากกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหาร เป็นต้น 

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานของ
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใน
ลกัษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นวา่ การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการ
ให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. สามารถปฏิบตัิหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิท
ของบคุคลดงักล่าว 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดเงนิค่าตอบแทน 

 

  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 ได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ซึง่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้

                1.       ให้แต่งตัง้ นางสาววลีรัตน์  อคัรศรีสวสัดิ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4411,  นางสาววิมลศรี  จงอดุมสมบตัิ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3899 แห่ง บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั  เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลา บญัชีสิน้สดุ  ณ   วนัที่  31 ธันวาคม  2563  และปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบญัชีที่เสนอให้มีการแต่งตัง้โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ เป็นผู้สอบบญัชีราย
เดียวกับผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสัมพันธ์ ห รือส่วนได้เสียกับบริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

                2.       คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษัท ประจ าปี 2563 ของผู้สอบบญัชี เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
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                                                                                                                                                            ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5. 
เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 7                 

พิจารณาเพื่อทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างและการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัท ยนูิค เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปีใน
อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิที่เหลือหลงัจากหกัเงินส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของ
บริษัทและตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใดและการจา่ยเงนิปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนยัส าคญั 
               

อัตราเงนิปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับก าไรสุทธิ 

งบการเงินส าหรับรอบบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฎว่า บริษัทมี
ก าไรสทุธิประจ าปีเท่ากับ 729,919,743 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว สมควรอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 291,874,388.31 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ ตามข้อบังคับของ
บริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิรับเงินปันผลในวนัท่ี 1 เมษายน 2563 และให้มีการจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าว ในวนัที่ 28 เมษายน 2563 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะเสนอที่ประชมุสามญั              
ผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป ทัง้นี ้เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผลประจ ารอบปีบญัชี 2562 อนั
สืบเนื่องจากการเลื่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีก าหนด จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจ าปีรอบปี
บญัชี 2562  

                                  ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงนิปันผล 

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 
ก าไรสทุธิ (ขาดทนุ) 796,611,822 729,919,743 
จ านวนหุ้น 1,081,016,253 1,081,016,253 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  0.30 0.27 
สดัส่วนการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
(ร้อยละ) 

40.71 40.00 
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ข้อบังคับ 
                                                                   ของ 
                                  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 20. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 

 (2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้เลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ( 1/3) ของจ านวน
คณะกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกับ
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั
สลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึง่พ้นจาก
ต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 43. กิจการท่ีที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพึงเรียกประชมุ มีดงันี ้

(ก)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 (ข)  พิจารณาและอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและบญัชกี าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 (ค)   พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไรจดัสรรเงินได้เป็นทนุส ารองและการจ่ายเงินปันผล 

 (ง)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 (จ)   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชแีละ 

 (ฉ)   กิจการอื่นๆ 

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  

 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เว้นแต่จะได้มีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นส าหรับหุ้นบริุมสิทธิ โดยการ
จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน
นอกจากทนุส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทนุส ารองอื่นตามที่เห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6.               
พิจารณาอนุมตัิ
การจัดสรรก าไร
สุทธิเป็นทุน
ส ารองตาม
กฎหมาย 

งที่ส่งมาด้วย 7 
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เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
                       ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและท่านผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านโปรดน าหนงัสือนดัประชมุ หนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานซึง่
มีรายละเอยีดดงันี ้  มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563   ของบริษัท ยนูิค เอน็จเินยีร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั                                
( มหาชน ) 
 
1.  เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 กรณีบุคคลธรรมดา 

 1.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ 
หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 
 

 2.  กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
  2.1  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ ( แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความถกู 
                     ต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะพร้องทัง้ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2  ส าเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และผู้ ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส าเนา 
                     ถกูต้อง 

2.3  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 
 

 กรณีนิติบุคคล 

 1.  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 
1.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล(กรรมการ)  

                     และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็น                   
ผู้ ถือหุ้น 

 

 2.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ ( แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความถกู 

ต้องครบถ้วนและลงลายมือชือ่ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคล ( กรรมการ ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึง่
เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

 

     ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7. 
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2.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทน
นิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมข้ีอความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ ตามข้อ 1 กรณีบคุคล
ธรรมดา และลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.4   แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1. 
 
 3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1  เอกสารหลกัฐาน จากคัสโตเดียน (Custodian) 

                     ก.  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความ  
                           ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจกระท าการแทน คสัโตเดียน (Custodian ) ตามที่ได้จด  
                           ทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
                     ข.   หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดียน (Custodian) ซึง่  
                           ลงนามโดยผู้มอี านาจกระท าการแทนของ คสัโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ 

ค.  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง  โดยผู้ม ี
     อ านาจกระท าการแทนของ คสัโตเดียน (Custodian ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า 
     ผู้แทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน  
ง.  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผู้มอบ

ฉนัทะตามข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
3.2    เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น 

ก.   หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian)  เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
      แทน 
ข.   ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการ 
      แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนาม 
      ในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
ค.   ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะตามข้อ 1. กรณี 
      บคุคลธรรมดา และลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 .นีเ้อกสารที่
จดัท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 
และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
 

 
 



26 
 

 

 4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี
มอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3) 
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัข้อ 1. หรือ 2. ข้างต้น  แล้วแต่กรณี  โดยเอกสารที่จดัท าเป็นภาษาอื่น
นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน
นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 

2.  วิธีการมอบฉันทะ 

     บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ จ านวน 3 แบบ ดงันี ้
     •   แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 
     •   แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
     •   แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย  
          เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ   

ฝากและดแูลหุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านัน้ ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ
และแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ 
ค. ก็ได้ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุรายจะต้องใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ 

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท   
(ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบชุื่อพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ และลงลายมือชื่อผู้ ถือ
หุ้นในช่องผู้มอบฉนัทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์  จ านวน  20  บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกู 
พนัตามกฎหมาย    

(4) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองคืนมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัท ภายในวนัที่ 31 กรกฏาคม 2563  หรือก่อนเวลาเร่ิม
การประชมุ อย่างน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มเีวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

           ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้ นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ ถื อหุ้ นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น  มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 8.00 น. เป็น
ต้นไป  ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563  ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 3 จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ 
ต าบลปากเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ ตามแผนท่ีสถานที่จดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้
 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.    หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียงซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสั
โตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึง่ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2)  หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน 
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

 

 2.    วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
          ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

(1)  ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นทีละครัง้จากที่ประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

(2)  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก . ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ลงใน
บตัรยืนยนัการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านัน้ 

(3) ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนบัคะแนนตามที่ผู้ ถือหุ้นระบมุา 
 

3.  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 •  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชมุ 
 •  กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรือข้อบังคับนัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

 (1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อกีหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และ

ประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออก
เสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

 

4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ 
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แผนท่ีของสถานท่ีการจัดประชุม 

ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 3 จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  Tel : 02-582-1888 Fax : 02-582-3198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 
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แผนท่ีของสถานท่ีการจัดประชุม 

ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 3 จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  Tel : 02-582-1888 Fax : 02-582-3198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 
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                                ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลอืกกรรมการอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 
ชื่อ- สกุล นายสมประสงค์  มคัคสมนั 
ที่อยู่ 82/64 หมู่ที่ 12 แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 
อาย ุ 65  ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  นิติศาสตรบณัฑิต   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การผ่านหลกัสตูรการอบรมของ
สมาคม ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) หรืออื่นๆ 

-Director  Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2548 สมาคมส่งเสริม 
 สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-Director  Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 62/2548 สมาคมส่งเสริม 
 สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 9/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การท างาน 
( ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) 

กรรมการตรวจสอบ     บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด์  คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
                                  ( มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ    บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) 
 กรรมการ                   บริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคาซิล จ ากดั 
 กรรมการตรวจสอบ     บริษัท คิง ไว ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ยูนิค  
เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  

ไม่มี 

การมีส่วนได้ส่วนเสีย  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทกุวาระ 
  

 

 
 

 

 เอกสารแนบหนงัสือมอบฉนัทะ 
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 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

Proxy (Form A) 
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 

(General and Simple Form) 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที ่                                                    
Shareholder registration number                                                                              Written at               
                                                        วนัท่ี             เดือน                        พ.ศ                     .                                                                                                         
                                                                                                                         Date               Month                            Year 
 
(1) ข้าพเจ้า                      สญัชาติ                อยู่เลขที่                    ซอย   
 I/We     nationality            residing/located at no.     Soi 
 
 ถนน                         ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                     จงัหวดั                     รหสัไปรษณีย์             .                 
Road    Tambol/Kwaeng   Amphur/K      het              Province                      Postal Code 
 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนูคิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Unique Engineering and Construction Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                              หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                            เสียง    ดงันี ้
Holding the total number of                                shares   and have the rights to vote equal to                         votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
       ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
       preference share              shares     and have the rights to vote equal to                                 votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
   1. ชื่อ                                                     อาย ุ                ปี อยู่บ้านเลขท่ี                   . 
          Name                                             age             years   residing/located at no. 
ถนน                               ต าบล/แขวง                         อ าเภอ                            . 
 Road                                     Tambol/Kwaeng                               Amphur    /Khet  
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์      หรือ/Or     
 Province                                      Postal Code   
หรือ/Or ชื่อ                                                 อาย ุ                ปี อยู่บ้านเลขท่ี                  .            
             Name                                                       age             years   residing/located at no. 

                                                               ถนน                              ต าบล/แขวง                                อ าเภอ                                      . 
                                                             Road                                Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet   
                                                               จงัหวดั                                รหสัไปรษณีย์                   
             Province                                     Postal Code                     
                                                       คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีว anyone of these persons 
 
                                                                 2.  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคือ  
                                                                Appoint any one of the following Independent Directors of Company               
                                                                     นายสมประสงค์  มคัคสมนั  Mr.Somprasong  Makkasaman  (รายละเอียด

ประวตัิกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (  Details specified in the 
attachment here )                                                                   

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Shareholders who attend the meeting in person should bring this proxy to show at the meeting  

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

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท า
เคร่ืองหมาย ✓ ที่   1.ระบชุื่อ
ผู้ รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please please mark ✓ at 
 1. and give the details of proxy 
(proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย ✓ ที่    
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at   

        ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9. 
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 
6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 3 จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4  ถนนแจ้งวฒันะ 
ต าบลปากเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders of the year 2020 on 
August 6, 2020  at 10.00 hours at  Auditorium Room, 3rd floor, Jasmine International Tower No. 200, Moo 4, Chaeng Wattana Rd ,Tambon 
Pakkred, Amphur Pakkred, Nonthaburi or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our 
voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                            
 
 
ลงชื่อ/Signed …………………………………..……………………ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(……………………………….…………………….) 
 

ลงชื่อ/Signed ………………………..………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(………………………………..…………………….) 
 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(………………………………………….………….) 
 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(…………………………….……………………….) 
 

 
หมายเหต/ุRemark 
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B.) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที ่                                                    
Shareholder registration number                                                                               Written at               
                                                       วนัท่ี                เดือน                                    พ.ศ                   . 
                                                       Date                Month                                   Year 
 
(1) ข้าพเจ้า                                           สญัชาติ     อยู่เลขที่                  ซอย      
 I/We             nationality  residing/located at no.             Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต              จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนูคิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Unique Engineering and Construction Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                              หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                 เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                    shares    and have the rights to vote equal to                        votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
       ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
       preference share              shares     and have the rights to vote equal to                                 votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

   1. ชื่อ                                                      อาย ุ          ปี    อยู่บ้านเลขท่ี           .   
         Name                                                             age           years                    residing/located 
at no. 
 ถนน                             ต าบล/แขวง                         อ าเภอ/เขต              . 
 Road                                 Tambol/Kwaeng                                           Amphur/Khet 
 จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์          
 Province                                         Postal Code                             
 หรือ/Or 
            ชื่อ                                                      อาย ุ           ปี อยู่บ้านเลขท่ี            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                          Name                                                           age         years   residing/located at no. 
                                                               ถนน                                  ต าบล/แขวง                       อ าเภอ                           . 
                                                             Road                                       Tambol/Kwaeng                                  Amphur/Khet   
                                                               จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
                                                                Province                                        Postal Code                                   
                                                      คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว anyone of these persons 

 
                                                                 2.  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคือ 

Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
           นายสมประสงค์  มคัคสมนั  Mr.Somprasong  Makkasaman  รายละเอยีด

ประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)   (Details specified in the 
attachment here) 

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

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท า
เคร่ืองหมาย ✓ ที่   1.ระบชุื่อ
ผู้ รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please please mark ✓ at 
 1. and give the details of proxy 
(proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย ✓ ที่    
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at   

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Shareholders who attend the meeting in person should bring this proxy to show at the meeting  
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2563  ในวนัท่ี 
6 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 3 จสัมนิอินเตอร์เนชัน่แนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4  ถนนแจ้งวฒันะ 
ต าบลปากเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders of the year 2020  on    
August 6, 2020  at 10.00 hours at  Auditorium Room, 3rd floor, Jasmine International Tower No. 200, Moo 4, Chaeng Wattana Rd, Tambon 
Pakkred, Amphur Pakkred, Nonthaburi or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี  ้

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

                         (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

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

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้าม)ี 
Agenda No. 1         To inform Chairman of the Board  
 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
Agenda No. 2  To consider certifying the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders 2019 

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

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

         เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ   
                          บริษัทในรอบปี 2562 
Agenda No. 3          To consider and acknowledge Report of the Company’s performance and the.2019 annual report of the     
                                Board of Directors                                                     
                              ไม่มีการลงมติ / No Approval for This Agenda Item   
 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

Agenda No. 4  To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year 
end   December 31, 2019; 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

         เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ   
และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda No. 5 To consider and approve the selection and appointment of new directors in place of the directors resigning by 
rotation and the determination of remuneration of directors  
ก. พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ 
A. To consider and approve the selection and appointment of new directors in place of the directors    

resigning by rotation  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วยกบัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
        Approve the appointment of all directors 
 งดออกเสียง 
       Abstain 

      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      Approve the appointment of certain directors as follows 
1. นางสาวกรภัทร์   สุววิัฒน์ธนชัย 

            Ms. Korapat      Suvivattanachai 

 เห็นด้วย                         เสียง   ไม่เห็นด้วย                เสียง    งดออกเสียง        เสียง 
     Approve                         votes       Disapprove                   votes      Abstain          votes 
2. ศ.ดร.ศุภลักษณ์   พินิจภูวดล    
    Prof.Dr. Supalak    Pinitpuvadol 
 เหน็ด้วย                          เสียง   ไม่เห็นด้วย                 เสียง   งดออกเสียง        เสียง 
     Approve                     votes       Disapprove                   votes      Abstain          votes 
3. นางสาวพิริยา   สุวิวัฒน์ธนชัย 
   Ms. Pereya              Suviwattanachai 
 เห็นด้วย                          เสียง   ไม่เห็นด้วย               เสียง    งดออกเสียง        เสียง 
     Approve                        votes       Disapprove                   votes    Abstain                         votes 
4. นายเติมพงษ์   เหมาะสุวรรณ    
     Mr.Toemphong     Mohsuwan    
 เห็นด้วย                          เสียง  ไม่เห็นด้วย               เสียง    งดออกเสียง        เสียง 
      Approve                          votes         Disapprove                 votes      Abstain         votes 
 

                              ข.   พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
       B.   To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2020 
      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
            The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
       ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
            The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
        เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 
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ระเบียบวาระที่ 6   พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดเงนิค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
 Agenda No.6 To consider and appoint the auditors and determine the remuneration of the auditors for the year 2020 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate 
 
  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
        เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 

                                              Approve                Disapprove            Abstain 
 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาเพื่อทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองตาม   
                          กฎหมาย  
 Agenda No.7             To consider and acknowledge the interim dividend payment and the allocation of the net profit for legal reserve.                                       
                          ไม่มีการลงมติ / No Approval for This Agenda Item   
 
 
ระเบียบวาระที่ 8   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
   Agenda No. 8   Other Business (if any) 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our 
voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
 
 

ลงชื่อ/Signed ……………..................………………………………ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(…………………  .................…………………….) 

ลงชื่อ/Signed ……………..................………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(………………………………...................……….) 

ลงชื่อ/Signed ………………………..................……………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(………………....................……………………….) 

ลงชื่อ/Signed ………………..................……………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(………………....................……………………….) 
 
 
 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

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

3.  ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ า
ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy 
 Form provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนูิค เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Unique Engineering and Construction Public Company Limited 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 3 จสัมินอินเตอร์
เนชัน่แนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลปากเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั
เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2020 on August 6, 2020  at 10.00 hours at  Auditorium Room, 3rd floor, 
Jasmine International Tower No. 200, Moo 4, Chaeng Wattana Rd, Tambon Pakkred, Amphur Pakkred, Nonthaburi or such other date, 
time and place as the meeting may be held.  

.  
 ระเบียบวาระที่                    เร่ือง           

 Agenda No.                   Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 ระเบียบวาระที่                    เร่ือง           
 Agenda No.                             Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 ระเบียบวาระที่                    เร่ือง           
  Agenda No.                                   Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

 ระเบียบวาระที่                    เร่ือง           
 Agenda No.                                   Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
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      Approve              Disapprove            Abstain 
 

 ระเบียบวาระที่                    เร่ือง           
Agenda No.                                   Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 ระเบียบวาระที่                    เร่ือง    เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
  Agenda No.                           Re :       The election of directors (Continued) 

ชื่อกรรมการ                                                    
  

Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

ชื่อกรรมการ                               
Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

ชื่อกรรมการ                                            
Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

ชื่อกรรมการ                                            
Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

ชื่อกรรมการ                                            
Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

ชื่อกรรมการ                                            
Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 
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                                                 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

Proxy (Form C) 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้) 
 (For the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a 

custodian in Thailand to be a share depository and keeper) 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                                     
Shareholder registration number                                                                         Written at               
                                                               วนัท่ี            เดือน                         พ.ศ               .                                         
                                                                                                                           Date           Month                        Year 
 
(1) ข้าพเจ้า                         สญัชาติ     อยู่เลขท่ี                     ซอย                  
 I/We            nationality  residing/located at no.              Soi 
 ถนน                               ต าบล/แขวง              อ าเภอ/เขต                       จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์ 
 Road                           Tambol/Kwaeng            Amphur/Khet      Province                           Postal Code 
     
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น                 (Custodian)                             

As the custodian of  
 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 who is a shareholder of Unique Engineering and Construction Public Company Limited (“Company”) 
         โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                              หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                   เสียง ดงันี ้
            Holding the total number of                               shares  and have the rights to vote equal to                                 votes as follows 

  หุ้นสามญั                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
       ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
       preference share              shares     and have the rights to vote equal to                                 votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

   1. ชื่อ                                                             อาย ุ           ปี อยู่บ้านเลขท่ี                       .  
           Name                                                       age           years   residing/located at no.          
ถนน                              ต าบล/แขวง             อ าเภอ                    
Road                          Tambol/Kwaeng                            Amphur/Khet                                 
จงัหวดั                                              รหสัไปรษณีย์           
Province                                          Postal Code                             
หรือ/Or ชื่อ                                                             อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขท่ี                .                                                              
            Name                                                        age          years  residing/located at no. 

                                                         ถนน                                   ต าบล/แขวง                            อ าเภอ/เขต                               .                   
                                                         Road                           Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
                                                         จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
                                                          Province                                Postal Code                                   
                                                         คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว  anyone of these persons 
                                                        2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคือ 

Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
                                                                    นายสมประสงค์  มคัคสมนั  Mr.Somprasong  Makkasaman  (รายละเอียด

ประวตัิกรรมการอิสระ(ปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย) (Details specified in the 
attachment here) 

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

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท า
เคร่ืองหมาย ✓ ที่   1.ระบชุื่อ
ผู้ รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please please mark ✓ at 
 1. and give the details of proxy 
(proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย ✓ ที่    
 If you make proxy by choosing 
No. 2, please mark ✓ at   

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Shareholders who attend the meeting in person should bring this proxy to show at the meeting  
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี  
6 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 3 จสัมนิอินเตอร์เนชัน่แนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ 
ต าบลปากเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General  Meeting of shareholders of the year 2020 on                   
August 6, 2020  at 10.00 hours at  Auditorium Room, 3rd floor, Jasmine International Tower No. 200, Moo 4, Chaeng Wattana Rd ,Tambon 
Pakkred, Amphur Pakkred, Nonthaburi  or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows: 

            หุ้นสามญั               หุ้น         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
   ordinary share                shares    and have the rights to vote equal to                    votes  

            หุ้นบริุมสิทธิ               หุ้น         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
   preference share               shares    and have the rights to vote equal to                                                 votes 
 

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

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้าม)ี 
Agenda No. 1         To inform Chairman of the Board 
 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
Agenda No. 2  To consider certifying the Minutes of the   Annual General Meeting of shareholders 2019  

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

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

         เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง          เสียง 
      Approve            votes     Disapprove                votes           Abstain                           votes 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ  
                         บริษัทในรอบปี 2562 
Agenda No. 3  To consider and acknowledge Report of the Company’s performance and the 2019 annual report of the Board of 

Directors 
                             ไม่มีการลงมติ/No Approval for This Agenda Item   

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 Agenda No. 4  To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the  year 
end  December 31, 2019; 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

 Approve           votes Disapprove                 votes        Abstain                           votes 
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และ

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 Agenda No.5 To consider and approve the selection and appointment of new directors in place of the directors resigning by 

rotation and the determination of remuneration of directors  
ก. พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ 

   A. To consider and approve the selection and appointment of new directors 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

      Approve the appointment of all directors 
 

                                     เห็นด้วย                     เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง  งดออกเสียง                 เสียง 
   Approve                        votes         Disapprove      votes       Abstain         votes 
 

  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   Approve the appointment of certain directors as follows 
1. นางสาวกรภัทร์   สุววิัฒน์ธนชัย 

            Ms. Korapat         Suvivattanachai 

 เห็นด้วย                        เสียง   ไม่เห็นด้วย                เสียง    งดออกเสียง        เสียง 
     Approve                         votes       Disapprove                   votes      Abstain          votes 
2. ศ.ดร.ศุภลักษณ์   พินิจภูวดล    
    Prof.Dr. Supalak    Pinitpuvadol 
 เห็นด้วย                          เสียง   ไม่เห็นด้วย                 เสียง   งดออกเสียง        เสียง 
     Approve                     votes       Disapprove                   votes      Abstain          votes 
3. นางสาวพิริยา   สุวิวัฒน์ธนชัย 
   Ms. Pereya              Suviwattanachai 
 เห็นด้วย                          เสียง   ไม่เห็นด้วย               เสียง    งดออกเสียง        เสียง 
     Approve                        votes       Disapprove                   votes     Abstain                         votes 
4. นายเติมพงษ์   เหมาะสุวรรณ    
     Mr. Toemphong     Mohsuwan    
 เห็นด้วย                          เสียง  ไม่เห็นด้วย               เสียง    งดออกเสียง        เสียง 
      Approve                          votes         Disapprove                 votes      Abstain         votes 
 

ข.  พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 b. To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2020 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

                                      เห็นด้วย                    เสียง  ไม่เห็นด้วย              เสียง   งดออกเสียง          เสียง        
                                            Approve                    votes  Disapprove                votes    Abstain                           votes 
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดเงนิค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
Agenda No.6 To consider and appoint the auditors and determine the remuneration of the auditors for the year 2020 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
       เห็นด้วย          เสียง   ไม่เห็นด้วย          เสียง งดออกเสียง             เสียง 
             Approve                     votes        Disapprove                 votes    Abstain                           v o t es 

 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาเพื่อทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย  
  Agenda No.7  To consider and acknowledge the interim dividend payment and the allocation of the net profit for legal reserve.                                       
                         ไม่มีการลงมติ / No Approval for This Agenda Item   
 
ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 Agenda No.8 Other Business (if any) 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีม่ีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน

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

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

ลงชื่อ/Signed ………………………............……………………ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(…………………..............…………………….) 

ลงชื่อ/Signed ……………………………............………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(………………………..............……………….) 

ลงชื่อ/Signed ………………………….............…………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(………………………..............……………….) 

ลงชื่อ/Signed ………………………............……………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(………………………….............…………….)     
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หมายเหต/ุRemark 
 
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียน เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ                                                                                                        
       The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf   
  

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

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

3.    ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่ 
              สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

1. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
         In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 
2. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ใน ใบ  
      ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ                                                                                                                                     
        In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form     
        provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form (Form C) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนูิค เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Unique Engineering and Construction Public Company Limited 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี  6 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 3 จสัมินอินเตอร์
เนชัน่แนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลปากเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั
เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2020 on  August 6, 2020  at 10.00 hours at  Auditorium Room, 3rd floor, 
Jasmine International Tower No. 200, Moo 4, Chaeng Wattana Rd Tambon Pakkred, Amphur Pakkred, Nonthaburi or such other date, 
time and place as the meeting may be held.  
 ระเบียบวาระที่                    เร่ือง           

Agenda No.                       Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นด้วย          เสียง   ไม่เห็นด้วย      เสียง  งดออกเสียง                   เสียง 
       Approve          votes              Disapprove    votes         Abstain              votes 
 

 ระเบียบวาระที่                    เร่ือง           
Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย                    เสียง  งดออกเสียง          เสียง 
       Approve           votes              Disapprove      votes         Abstain              votes 
  

 ระเบียบวาระที่                    เร่ือง           
Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นด้วย          เสียง  ไม่เห็นด้วย                     เสียง  งดออกเสียง                     เสียง 
       Approve         votes            Disapprove    votes         Abstain              votes 
 

ระเบียบวาระที่                    เร่ือง           
Agenda No.                                  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นด้วย          เสียง       ไม่เห็นด้วย    เสียง   งดออกเสียง              เสียง 
       Approve        votes              Disapprove    votes         Abstain              votes 
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 ระเบียบวาระที่                    เร่ือง           
  Agenda No.                                  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นด้วย          เสียง     ไม่เห็นด้วย     เสียง   งดออกเสียง              เสียง 
       Approve         votes          Disapprove     votes         Abstain              votes 
 

 ระเบียบวาระที่                    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Agenda No.                                   Re : The election of directors (Continued) 

ชื่อกรรมการ                                                                                    
Name of Director 
  เห็นด้วย          เสียง  ไม่เห็นด้วย     เสียง  งดออกเสียง               เสียง 
       Approve         votes      Disapprove     votes      Abstain                votes 
 
ชื่อกรรมการ                                                  
Name of Director 
  เห็นด้วย          เสียง   ไม่เห็นด้วย       เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 
       Approve         votes       Disapprove       votes           Abstain                  votes 
    
ชื่อกรรมการ                                                     
Name of Director 
  เห็นด้วย          เสียง   ไม่เห็นด้วย       เสียง   งดออกเสียง                  เสียง 
       Approve         votes        Disapprove        votes         Abstain                     votes 
  
ชื่อกรรมการ                                                    
Name of Director 
  เห็นด้วย          เสียง   ไม่เห็นด้วย      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
       Approve         votes       Disapprove     votes         Abstain                     votes 
  
ชื่อกรรมการ                                                     
Name of Director 
  เห็นด้วย          เสียง   ไม่เห็นด้วย      เสียง  งดออกเสียง                   เสียง 
       Approve         votes        Disapprove      votes     Abstain                     votes 
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                  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 

 
 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

 

                             บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ( มหาชน) ขอเรียนให้ทา่นทราบว่า ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมคีวาม
ประสงค์ที่จะรับรายงานประจ าปี 2562  ของบริษัทท่ีเป็นรูปเล่มเพิม่เติม ทา่นสามารถด าเนินการได้ดงันี ้

               ●  น าเอกสารฉบบันีม้ารับรายงานประจ าปีบริษัทเป็นรูปเล่มในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 หรือ 

                 ● แจ้งความจ านงโดยกรอกข้อมลูด้านล่าง  แล้วส่งกลบัมายงับริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง เพื่อท่ีบริษัทจะได้จดัส่ง 

                   รายงานประจ าปีให้ท่านต่อไป 

 

ชื่อ              ................................................................................................................................................. 
ที่อยู่           ................................................................................................................................................. 
                 ................................................................................................................................................. 
โทรศพัท์    .................................................................................................................................................. 
 

 

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2562 
ไม่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2562 
 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั ( มหาชน ) 

เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 จัสมนิอนิเตอร์เนชันแนลทาวเวอร์ ชัน้ 15 

ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวดันนทบุรี 11120 

 

 



 


