
 
  
 

ท่ี UN/SET/HO/A59/032902 

วนัท่ี  29  มีนาคม  2559 

 

เร่ือง     ขอแจ้งมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 

เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ด้วยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 ของ บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 
จํากัด (มหาชน) เม่ือวนัท่ี  29  มีนาคม  2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 3 อาคารจสัมิน
อินเตอร์เนชัน่แนลทาวเวอร์ เลขท่ี 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบรีุ ได้มีมตเิป็นดงันี ้ 
  

1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี  2558   ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี  
2 เมษายน 2558  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้

 

 

เห็นด้วย         787,921,504    เสียง คดิเป็นร้อยละ        99.9999    

 ไม่เห็นด้วย                     0       เสียง คดิเป็นร้อยละ          0.0000           

 งดออกเสียง             1,000   เสียง คดิเป็นร้อยละ          0.0001 

 

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานประจําปีของ 
คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2558 

 
 

 

3. พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับ    
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วย 

            คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้
 
 

เห็นด้วย        787,965,304  เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.9999            

 ไม่เห็นด้วย                     0      เสียง คดิเป็นร้อยละ         0.0000             

 งดออกเสียง             1,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ         0.0001   
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4. พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนีก้ลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท 
                       ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้
 
 

1.  นายนท ี พานิชชีวะ 
 

 เห็นด้วย       700,607,583        เสียง คดิเป็นร้อยละ       88.9134 

 ไม่เห็นด้วย      86,724,021     เสียง คดิเป็นร้อยละ        11.0061         

 งดออกเสียง         634,700    เสียง คดิเป็นร้อยละ         0.0805         

2. นายประสงค์  สุววัิฒน์ธนชัย 
 

 เห็นด้วย        712,190,739      เสียง คดิเป็นร้อยละ        90.3834 

 ไม่เห็นด้วย      75,096,865  เสียง คดิเป็นร้อยละ         9.5305         

 งดออกเสียง          678,700   เสียง คดิเป็นร้อยละ         0.0861        

 3.  นางสาววรินทรา  วงศ์ส่องจ้า 
 

  เห็นด้วย         727,125,139      เสียง คดิเป็นร้อยละ        92.2786 

  ไม่เห็นด้วย       60,163,165   เสียง คดิเป็นร้อยละ         7.6352         

  งดออกเสียง           678,700  เสียง คดิเป็นร้อยละ         0.0861 

4.  ศ.สาํเรียง  เมฆเกรียงไกร 
 

  เห็นด้วย         728,033,439      เสียง คดิเป็นร้อยละ        92.3939      

  ไม่เห็นด้วย       59,300,265  เสียง คดิเป็นร้อยละ         7.5257           

  งดออกเสียง           633,300    เสียง คดิเป็นร้อยละ         0.0804  

และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจํานวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ทัง้นีไ้ม่รวม
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือลกูจ้างของบริษัท 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของผู้ ท่ีมาประชมุ  ดงันี ้

      เห็นด้วย        787,071,948 เสียง คดิเป็นร้อยละ        99.8864 

      ไม่เห็นด้วย          291,256  เสียง คดิเป็นร้อยละ         0.0370         

      งดออกเสียง         603,800        เสียง คดิเป็นร้อยละ          0.0766    
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5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้นางสาววลีรัตน์  อัครศรีสวัสดิ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
4411,นายอภชิาติ  สายะสิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4229 และนางสาววิมลศรี จง
อุดมสมบัต ิผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3899 แห่ง บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด์ แอ็ด
ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3,000,000  บาทต่อปี  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ท่ีมาประชมุ 
ดงันี ้

 เห็นด้วย           760,686,694 เสียง       คดิเป็นร้อยละ       96.5377 

 ไม่เห็นด้วย         26,740,510  เสียง       คดิเป็นร้อยละ        3.3936   

 งดออกเสียง            541,300       เสียง       คดิเป็นร้อยละ        0.0687  
 

6. พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากกําไรสทุธิ    ณ   วนัท่ี   31 
ธันวาคม 2558  เป็นเงินจํานวน  291,874,388.31 บาท คิดเป็นอตัรา 0.27 บาทตอ่หุ้น โดย
กําหนดให้วนัท่ี  3 มีนาคม  2559  เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลและ 
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้นในวนัท่ี  4  มีนาคม  2559  และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว ในวนัท่ี 27 เมษายน 
2559  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้ 

  

เห็นด้วย            787,435,704 เสียง      คดิเป็นร้อยละ       99.9324      

 ไม่เห็นด้วย                        0         เสียง      คดิเป็นร้อยละ        0.0000   

 งดออกเสียง             532,800 เสียง      คดิเป็นร้อยละ         0.0676 

             
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ยูนิค เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน  จาํกัด(มหาชน) 

 
 

   (นางสาวกรภทัร   สวุิวฒัน์ธนชยั) 
             กรรมการผู้จดัการ 

 


