
 
  
 

ท่ี UN/SET/HO/A61/41202 

วนัท่ี  12 เมษายน 2561 

 

เร่ือง     ขอแจ้งมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2561 

เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ด้วยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2561 ของ บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด 

(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน  2561  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 3 อาคารจสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล

ทาวเวอร์ เลขท่ี 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  ได้มีมตเิป็นดงันี ้ 

 1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี  2560   ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี  

             7 เมษายน 2560  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้
 

เห็นด้วย            624,644,070 เสียง      คดิเป็นร้อยละ     99.9977        

 ไม่เห็นด้วย                 14,400       เสียง      คดิเป็นร้อยละ       0.0023                  

 งดออกเสียง                        0  เสียง      คดิเป็นร้อยละ               0  

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานประจําปีของ 

                         คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2560 
 

3. พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับ    

             รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วย 

             คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้
 

เห็นด้วย           624,644,070 เสียง     คดิเป็นร้อยละ  99.9977             

 ไม่เห็นด้วย                        0   เสียง     คดิเป็นร้อยละ         0.0000        

 งดออกเสียง              14,400 เสียง     คดิเป็นร้อยละ         0.0023 
 

4.       พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนีก้ลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท 

                        ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้
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1.  นายบุญชัย  ปริตวิชิกานต์ 

 เห็นด้วย        567,388,405      เสียง    คดิเป็นร้อยละ      90.8132     

 ไม่เห็นด้วย       56,940,965    เสียง   คดิเป็นร้อยละ        9.1137            

 งดออกเสียง          457,200   เสียง   คดิเป็นร้อยละ        0.0732          

2. นางสาวสมใจ  ประทุมทอง 

 เห็นด้วย         567,388,405      เสียง    คดิเป็นร้อยละ     90.8132 

 ไม่เห็นด้วย       56,940,965 เสียง    คดิเป็นร้อยละ          9.1137         

  งดออกเสียง          457,200 เสียง   คดิเป็นร้อยละ          0.0732        

 3.  นายสมประสงค์  มัคคสมัน 

  เห็นด้วย       566,117,505       เสียง     คดิเป็นร้อยละ    90.6097 

  ไม่เห็นด้วย      58,211,865 เสียง     คดิเป็นร้อยละ       9.3171            

  งดออกเสียง          457,200      เสียง     คดิเป็นร้อยละ       0.0732  

และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจํานวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ทัง้นีไ้ม่รวม

ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของผู้ ท่ีมาประชมุ  ดงันี ้

      เห็นด้วย        559,465,205 เสียง     คดิเป็นร้อยละ       89.5441  

      ไม่เห็นด้วย      64,869,365 เสียง     คดิเป็นร้อยละ        10.3825           

      งดออกเสียง          458,200      เสียง     คดิเป็นร้อยละ          0.0733 
 

5.         พิจารณาอนมุตัเิลือกตัง้กรรมการบริษัทเพิ่มเตมิ   ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้

1.  นายวิรัช          รุ่งโรจน์สารทิศ 
                เห็นด้วย         575,576,905 เสียง      คดิเป็นร้อยละ       92.1082 

    ไม่เห็นด้วย       47,488,765 เสียง      คดิเป็นร้อยละ          7.5995   

   งดออกเสียง        1,826,300     เสียง      คดิเป็นร้อยละ          0.2923 

2.  นายเติมพงษ ์  เหมาะสุวรรณ    
                เห็นด้วย          575,576,905 เสียง      คดิเป็นร้อยละ       92.1082   

    ไม่เห็นด้วย        47,488,765 เสียง      คดิเป็นร้อยละ          7.5995      

   งดออกเสียง         1,826,300      เสียง      คดิเป็นร้อยละ          0.2923 
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6.         พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้นางสาววลีรัตน์  อัครศรีสวัสดิ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4411, 

และนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัต ิผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี3899 แห่ง บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี 

ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีและกําหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3,000,000  บาทตอ่ปี  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้

 เห็นด้วย             618,793,470   เสียง      คดิเป็นร้อยละ       99.0237 

 ไม่เห็นด้วย             6,099,600 เสียง      คดิเป็นร้อยละ          0.9761 

 งดออกเสียง                  1,000   เสียง      คดิเป็นร้อยละ          0.0002 
 

            7.         พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากกําไรสทุธิ ณ  วนัท่ี 31  ธนัวาคม 

2560  เป็นเงินจํานวน 356,735,363.49 บาท คิดเป็นอตัรา 0.33 บาทตอ่หุ้น โดยกําหนดรายช่ือผู้

ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม  2561 และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว 

ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้ 
 

เห็นด้วย             624,888,370       เสียง     คดิเป็นร้อยละ        99.9977 

 ไม่เห็นด้วย                          0       เสียง     คดิเป็นร้อยละ    0.0000 

 งดออกเสียง                 14,400 เสียง     คดิเป็นร้อยละ          0.0023 
 

             8.        พิจารณาอนมุติัการออกหุ้นกู้  จํานวนไม่เกิน 13,000 ล้านบาท กําหนดออกในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี   

                         โดยให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาดําเนินการภายในกรอบวงเงินดงักลา่วรวมทัง้การคดัเลือกท่ี           

                         ปรึกษาทางการเงินท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ เพ่ือจดัทําเรตติง้ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามใน 

                            ส่ีของผู้ ท่ีมาประชมุ  ดงันี ้
 

เห็นด้วย            613,420,913 เสียง     คดิเป็นร้อยละ        98,1583   

 ไม่เห็นด้วย            10,605,657       เสียง     คดิเป็นร้อยละ            1.6971        

 งดออกเสียง               903,900  เสียง     คดิเป็นร้อยละ            0.1446 

 

                      ขอแสดงความนับถือ 

                                      บริษัท ยูนิค เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน  จาํกัด(มหาชน) 

 

                     (  นางสาวกรภทัร   สวุิวฒัน์ธนชยั ) 

                                กรรมการผู้จดัการ 


