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วันที่ 1 มีนาคม 2560
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้

เอกสารแนบ

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
2. รายงานประจําปี 2559
- รายงานผลการดําเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษทั
- สําเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
4. เอกสารหรือหลักฐานทีใ่ ช้แสดงสําหรับเข้าร่วมประชุม
5. ข้อบังคับของบริษทั ฯ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
6. นิยามกรรมการอิสระ การสรรหากรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ
7. ประวัตกิ รรมการอิสระทีเ่ สนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
8. ประวัตกิ รรมการอิสระทีเ่ สนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
9. แผนทีส่ ถานทีป่ ระชุม
10. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษทั มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท ทีอ่ ยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 259 8555 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี ทผ่ี า่ นมา
และรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ รับรองงบการเงินประจําปี 2559 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรกําไรและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี สาํ หรับผลการดําเนินงานปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2559
เพิม่ เติมในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท เป็ นเงิน 11,410,212 บาท
กําหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

Head office: 109/92-95 Mu 19, Soi Suksawat 66, Suksawat Road, Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel: +66 (0)2 463 0100 Fax: +66 (0)2 463 1910 E-mail : info@unimit.com
Factory: 10/8 Mu3, Chonburi-Banbung-Pa-Yub Rd.(3133 Rd.), Nongchak, Banbung, Chonburi 20170, Thailand
Tel: +66 (0)38 485561-4 Fax: +66 (0)38 485565 E-mail: factory@unimit.com

โดยบริษทั ได้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท
เป็ นเงิน 28,525,530 บาท จึงรวมเป็ นเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 อัตราหุน้ ละ
0.07 บาท เป็ นเงิน 39,935,742 บาท คิดเป็ นร้อยละ 98.69 ของกําไรสุทธิ
อัตราการจ่ายเงินปนั ผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล โดยบริษทั มีนโยบายจ่ายเงิน
ปนั ผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อย 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีรายได้
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปนั ผลปี ทผ่ี ่านมา
ปี

ปนั ผลต่อหุน้

กําไรสุทธิ
(ล้านบาท) ระหว่างกาล

ร้อยละ

ประจําปี

รวม

ของกําไรสุทธิ

2559 (เสนอ)

*40.47

0.05

0.02

0.07

98.69

2558

83.13

0.06

0.08

0.14

96.08

2557

211.20

0.12

0.25

0.37

99.95

*กําไรสุทธิของกลุ่มบริษทั
อนึ่ง บริษทั ฯ ได้กาํ หนดรายชื่อผูท้ ม่ี สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 (Record Date)
และสิทธิในการรับเงินปนั ผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225
ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบีบยนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
การให้สทิ ธิในการรับเงินปนั ผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระในครัง้ นี้ จํานวน 4 ท่าน คือ
1. นายนายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร
2. นายไทยลักษณ์ ลีถ้ าวร
3. นายยัง ไท่ หลู
4. นายไพศาล สิรจิ นั ทรดิลก
กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เป็ นจํานวน 5,775,000 บาท (ลดลง 25%)
และค่าพาหนะ ประชุมครัง้ ละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี ทผ่ี ่านมา
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2560 (เสนอ)

ปี 2559

ปี 2558

1. นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร

ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร

566,100

754,800

754,800

2. นายไพศาล สิรจิ นั ทรดิลก

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

553,800

738,400

738,400

3. นาย ยัง ไท่ หลู

กรรมการ และกรรมการบริหาร

553,800

738,400

738,400

4. นางสาววิไล ศิรพิ ลู เกียรติกุล

กรรมการ และกรรมการบริหาร

553,800

738,400

738,400

5. นายไทยลักษณ์ ลีถ้ าวร

กรรมการ

394,500

526,000

526,000

6. นายนิตย์ พู่พทิ ยาสถาพร

กรรมการ

394,500

526,000

526,000

7. นายพงศ์ศกั ดิ ์ อุทยั สินธุเจริญ

กรรมการ

394,500

526,000

526,000

8. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการ

394,500

526,000

526,000

9. นายพงษ์ศกั ดิ ์ อังสุพนั ธ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

553,800

738,400

738,400

10. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

471,900

629,200

629,200

11. นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

471,900

629,200

629,200

12. นายวินยั เลาหประสิทธิ ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

471,900

629,200

629,200

5,775,000

7,700,000

7,700,000

รวมเป็ นเงิน
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอแต่งตัง้
นายบัณฑิต ตัง้ ภาภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8509 หรือ
นายเอกสิทธิ ์ ชูธรรมสถิตย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3920
จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560
และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวน 1,200,000 บาท เช่นเดียวกับปี ก่อน
โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้สอบบัญชีให้กบั บริษทั จํานวน 3 ปี
และไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีปีทผ่ี ่านมา
ปี

ค่าสอบบัญชี

เป็ นเงิน

ประจําปีและไตรมาส

ค่าตอบแทนอื่น

2560 (เสนอ)

1,200,000

-

1,200,000

2559

1,200,000

-

1,200,000

2558

1,200,000

-

1,200,000

วาระที่ 8

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้จดั วาระการประชุมนี้ไว้กรณีผตู้ อ้ งการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ท่รี ะบุไว้
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในทีป่ ระชุมดังกล่าวแทน
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (ปรากฏในเอกสารแนบ 10) พร้อมแนบ
หลักฐานประกอบตามทีก่ ําหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 4) และส่งกลับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนํ า
หลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจสอบเอกสารก่อนเริม่ การประชุมในวันประชุม
ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสังคณะกรรมการบริ
่
ษทั
(นางสาววิไล ศิรพิ ลู เกียรติกุล)

