ที่

9/2560
6 มิถนุ ายน 2560

เรื่ อง

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้ างถึง หนังสือบริ ษัท ที่

07/2560

ลงวันที่ 1 มิถนุ ายน

2560

เนื่องด้ วยนาย ไพศาล สิริจันทรดิลก ได้ แจ้ งความประสงค์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เพื่อขอเกษี ยณอายุจากตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อให้ เวลาในสิ่งที่สนใจส่วนตัว
โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2560
คณะกรรมการได้ แสดงความชื่นชมต่อนาย ไพศาล สิริจนั ทรดิลก ที่ได้ อทุ ิศตนให้ บริ ษัท ตลอดระยะเวลากว่า 35
ปี ที่ผา่ นมา และได้ แต่งตังให้
้ นาย ไพศาล สิริจนั ทรดิลก ให้ ดํารงตําแหน่ง เป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 1
กรกฎาคม

2560

และนาย ไพศาล สิริจนั ทรดิลก ยังคงดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทต่อไป
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
เรื่ องจ้ าง นายไพศาล สิริจนั ทรดิลก เป็ นที่ปรึกษาให้ ฝ่ายบริ หาร

1.

วัน เดือน ปี ที่ทํารายการ

2.

คูก่ รณีที่สญ
ั ญา

: 1 กรกฎาคม 2560

ผู้วา่ จ้ าง : บริ ษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ผู้รับจ้ าง : นายไพศาล สิริจนั ทรดิลก (กรรมการบริษัทยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน))
3.

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
รายการเกี่ยวโยงประเภท : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ

4.

รายละเอียดของรายการ
ชื่อผู้รับจ้ าง

:

นายไพศาล สิริจนั ทรดิลก

วัตถุประสงค์

:

เพื่อให้ คาํ ปรึกษาแก่ฝ่ายบริ หาร ในด้ านการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ การตลาด การผลิต และอื่นๆ

ระยะเวลาการจ้ าง : 1 ปี
ค่าตอบแทนต่อเดือน

:

มูลค่ารวมของรายการ :

(1 ก.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2561)
100,000 บาท / เดือน
1,200,000 บาท

(ตํา่ กว่าก่อนเกษี ยณอายุ)

5.

ขนาดของรายการ
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ
และมีมลู ค่าของรายการมากกว่า 1 ล้ านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3%
ของ NTA แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า (ตามงบการเงินรวม ณ 31 มี.ค. 2560)
จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการขนาดกลาง ซึง่ รายการดังกล่าวได้ ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการเรี ยบร้ อยแล้ ว (บริ ษัท
ไม่มีรายการเกี่ยวโยงย้ อนหลัง 6 เดือน)

6.

ความเห็นของคณะกรรมการ (กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียไม่ได้ ร่วมประชุมออกเสียง)
เห็นสมควรให้ ว่าจ้ าง นายไพศาล สิริจนั ทรดิลก เป็ นที่ปรึ กษาบริ ษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น เนื่องจากการทํา
รายการดังกล่าว ก่อให้ เกิดประโยชน์ในการบริ หารธุรกิจทางการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ การตลาด และการผลิต
ของบริ ษัทฯ ทัง้ ยังมีความสมเหตุสมผลในเรื่ องของค่าตอบแทนที่พิจารณาโดยคณะกรรมการบริ ษัท (โดยให้
ค่าตอบแทนตํ่ากว่าก่อนเกษี ยณอายุ)

7.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จากต่างความเห็นของคณะกรรมการ : ไม่มี
ดังนันขนาดของรายการข้
้
างต้ นคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ดําเนินการได้ แต่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาววิไล ศิริพลู เกียรติกลุ )
กรรมการบริษัท

