
 
 
 

ท่ี UN/SET/HO/A62/041201 

                                                                                12  เมษายน  2562 

 

เร่ือง     ขอแจ้งมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2562 

เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ด้วยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี 2562 ของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
จํากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี  12  เมษายน  2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 3 จสัมินอินเตอร์
เนชัน่แนลทาวเวอร์ เลขท่ี 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ ได้มี
มตเิป็นดงันี ้ 

  

1. พจิารณารับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี  2561   ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี  
             12 เมษายน 2561  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้

 
เห็นด้วย             574,830,054 เสียง      คดิเป็นร้อยละ        100.0000          

 ไม่เห็นด้วย                           0 เสียง      คดิเป็นร้อยละ            0.0000             

 งดออกเสียง                         0 เสียง      คดิเป็นร้อยละ            0.0000    

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานประจําปีของ 
                          คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2561 

3. พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับ    

             รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วย 

             คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้

 
เห็นด้วย          574,840,161 เสียง     คดิเป็นร้อยละ   100.0000            

 ไม่เห็นด้วย                        0      เสียง     คดิเป็นร้อยละ            0.0000         

 งดออกเสียง                      0 เสียง     คดิเป็นร้อยละ            0.0000 
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  4.       พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนีก้ลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท 
                         ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้
 

1.  นายนท ี     พานิชชีวะ 

 
 เห็นด้วย           535,047,423     เสียง    คดิเป็นร้อยละ      92.8974       

 ไม่เห็นด้วย         40,907,738 เสียง    คดิเป็นร้อยละ         7.1026        

 งดออกเสียง                        0    เสียง    คดิเป็นร้อยละ         0.0000   

2. นายประสงค์   สุววัิฒน์ธนชัย 
 

 เห็นด้วย          535,952,103    เสียง    คดิเป็นร้อยละ     93.0545    

 ไม่เห็นด้วย          40,003,058  เสียง    คดิเป็นร้อยละ        6.9455             

 งดออกเสียง                        0  เสียง    คดิเป็นร้อยละ        0.0000         

 3.  ศาสตราจารย์ สาํเรียง   เมฆเกรียงไกร 

 
  เห็นด้วย         536,253,623      เสียง     คดิเป็นร้อยละ    93.0794     

  ไม่เห็นด้วย         39,871,538   เสียง     คดิเป็นร้อยละ     6.9206             

  งดออกเสียง                        0   เสียง     คดิเป็นร้อยละ     0.0000  

4.  นางสาววรินทรา   วงศ์ส่องจ้า 
 

  เห็นด้วย          535,217,423     เสียง      คดิเป็นร้อยละ    92.8995        

  ไม่เห็นด้วย          40,907,738      เสียง      คดิเป็นร้อยละ      7.1005             

  งดออกเสียง                        0   เสียง      คดิเป็นร้อยละ      0.0000 

และกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทจํานวนไม่เกิน 5,000,000 บาทตอ่ปี ทัง้นีไ้ม่รวม
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของ
บริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของผู้ ท่ีมาประชมุ  ดงันี ้

      เห็นด้วย            576,125,161   เสียง      คดิเป็นร้อยละ    100.0000 

      ไม่เห็นด้วย                          0      เสียง      คดิเป็นร้อยละ         0.0000       

      งดออกเสียง                        0      เสียง      คดิเป็นร้อยละ         0.0000 
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 5.        พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้นางสาววลีรัตน์  อัครศรีสวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4411, และนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 
แห่ง บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จํากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3,000,000  
บาทตอ่ปี  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย               574,252,061 เสียง       คดิเป็นร้อยละ     99.6714    

 ไม่เห็นด้วย               1,893,100 เสียง       คดิเป็นร้อยละ        0.3286    

 งดออกเสียง                           0 เสียง       คดิเป็นร้อยละ        0.0000 

               
 6.       พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากกําไรสทุธิ    ณ   วนัท่ี   31 

ธันวาคม 2561  เป็นเงินจํานวน 324,304,876 บาท คิดเป็นอตัรา 0.30 บาทต่อหุ้น โดย
กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 13 มีนาคม  2562 และเสนอให้มี
การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ท่ีมาประชมุ ดงันี ้ 
 

เห็นด้วย             576,143,361 เสียง      คดิเป็นร้อยละ      99.9997      

 ไม่เห็นด้วย                             0      เสียง      คดิเป็นร้อยละ         0.0000 

 งดออกเสียง                    1,800 เสียง      คดิเป็นร้อยละ          0.0003 

 

  
                                                                           ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ยูนิค เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน  จาํกัด(มหาชน) 
 
 

   (นางสาวกรภทัร์   สวุิวฒัน์ธนชยั) 
             กรรมการผู้จดัการ 


