ที่ 01/2561
เรื่ อง
เรี ยน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ จ่ายปันผล และแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั (แก้ไข)
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) (UEC) ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติดงั นี้
1. เสนอขออนุ มตั ิ จากที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ จ่ายเงิ นปั นผลประจําปี 2560 เพิ่มเติมจากเงิ นปั นผลระหว่างกาล
ในอัตราหุ น้ ละ 0.02 บาท กําหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8
กันยายน 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท จึงรวมเป็ นเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 อัตราหุน้ ละ 0.04 บาท
2. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรอยัล จัสมิน
โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุ ขมุ วิท 23) ถนนสุ ขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา
กรุ งเทพ 10110
3. กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 (Record Date) และสิ ทธิ ในการรับเงินปั น
ผล วันที่ 9 มีนาคม 2561
การให้สิทธิ ในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
4. วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีดงั นี้
4.1
ความเห็นของคณะกรรมการ
4.2
ความเห็นของคณะกรรมการ
4.3
ความเห็นของคณะกรรมการ
4.4
ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2560
เห็นควรให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา
และรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2560
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เห็นควรเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ รับรองงบการเงินประจําปี 2560 ซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
พิจารณาการจัดสรรกําไรและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานปี 2560
เห็นควรอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2560
เพิ่มเติมในอัตราหุ น้ ละ 0.02 บาท กําหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยบริ ษทั ได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ น้ ละ 0.02 บาท จึงรวมเป็ น
เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 อัตราหุน้ ละ 0.04 บาท

4.5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ

4.6

เห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในครั้งนี้ จํานวน 4 ท่าน คือ
1. นางสาววิไล ศิริพลู เกียรติกลุ
2. นายนิตย์ พู่พิทยาสถาพร
3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร
4. นายพงศ์ศกั ดิ์ อุทยั สิ นธุเจริ ญ
กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 จํานวน 5,000,000 บาท (ลดลง 775,000 บาท)
และค่าพาหนะ ประชุมครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน

4.7

พิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอแต่งตั้ง
นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์
นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052

จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561
และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวน 1,400,000 บาท (เพิ่มขึ้น 200,000 บาท)
4.8

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36 ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่ หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ ที่ 21/2560 ดังกล่าวดังนี้

ร่างข้อบังคับของบริษัทที�ขอแก้ไข
ข้อบังคับบริษัทข้อ36
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4
ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ�นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
เดือน นับแต่วันสิ�นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
มาตรา การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม
100
วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั�งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 25 คน ซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�
จําหน่ายได้ทั�งหมด จะเข้าชื�อกันทําหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุม
วิสัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี� คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รับหนังสือ

4.9

ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวน
หุ้นที�จําหน่ายได้ทั�งหมด จะเข้าชื�อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื�องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้
ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี� คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายในสี�สิบห้าวัน นับแต่วันที�ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ผู้ถือ
หุ้นทั�งหลายซึ�งเข้าชื�อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที�บังคับไว้นั�นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี�สิบห้าวัน นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ใน
กรณีเช่นนี� ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที�เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีที�ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั�งใด
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกําหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ
38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ในครั�งนั�นให้แก่บริษัท

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาว วิไล ศิริพลู เกียรติกุล)
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

