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วันที่ 20 มีนาคม 2562
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562
( กาหนดวัน ประชุม ระเบี ย บวาระการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจาปี การจ่ ายเงิ น ปั น ผล และแก้ ไ ข
ข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 33 ) (แก้ ไข)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จากัด (มหาชน) (UPF) ครัง้ ที่ 3/2562 ประชุมเมื่อ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.ณ ห้ องประชุมชัน้ 8 อาคารสานักงานใหญ่ บริ ษัท สหยูเนี่ยน จากัด
(มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร ได้ มีมติเห็นชอบในเรื่ อง
ต่าง ๆ ดังนี ้ :1. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั ง้ ที่ 26 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้ องประชุมชัน้ 9 อาคารสานักงานใหญ่ บริ ษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวง
พระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
2. ก าหนดวัน ปิ ดสมุดทะเบี ย นพัก การโอนหุ้น ตัง้ แต่วัน ที่ 3 เมษายน 2562 จนกว่าการประชุมจะ
แล้ วเสร็ จ เพื่อให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็ นผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 26 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปั นผลประจาปี 2561
3. กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 26 ดังนี ้.
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั ง้ ที่ 25
ความเห็นคณะกรรมการ
การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั ง้ ที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีความ
ถูกต้ องและครบถ้ วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 รั บทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน หรื องบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ควรเสนอผู้ถื อหุ้น มีมติอนุมัติงบดุล และบัญ ชี กาไรขาดทุน หรื องบการเงิ น ประจ าปี สิ น้ สุดวัน ที่
31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด และได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกาไร และการจ่ ายเงินปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2561 และจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 2.41 บาท (สองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น 18,075,000 บาท (สิบแปดล้ าน
เจ็ดหมื่นห้ าพันบาท) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.78 ของกาไรสุทธิ โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรที่ผ่านการ
เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ซึง่ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้ สิทธิเครดิตภาษี ในการคานวณภาษี เงินปั นผลตามมาตรา
47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สาหรับกาไรสุทธิประจาปี 2561 ให้ ยกไปเป็ นกาไรสะสมต่อไป
โดยจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริ ษัท ณ
วันที่ 3 เมษายน 2562 ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะดาเนินการได้ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี แล้ ว โดยบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ดาเนินการจัดส่งเงินปั นผล
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ กาหนดอานาจกรรมการ และกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณา
ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออก
จากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้ทัง้ 3 คน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ตามรายนาม ดังนี ้ :1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชยั กุล
2. นายชุตินธร
ดารกานนท์
3. นายนันทิยะ
ดารกานนท์
โดยบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นมีคณ
ุ สมบัติของกรรมการครบถ้ วนตามข้ อบังคับบริ ษัท พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯกาหนดไว้
5.2 พิจารณากาหนดอานาจกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดอานาจกรรมการ ดังนี ้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริ ษัท ยกเว้ น นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ นางยุพา บุญช่วยดี และนายกลย์ ทรรศน์
ตังจิ
้ ตต์กลุ ซึง่ เป็ นกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระ”
5.3 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ซึ่งผ่านการพิ จารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ฯถึ ง ความเหมาะสมแล้ ว โดยเห็ น สมควรก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2561) โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดเงินค่ าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตัง้
1. นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 (เป็ นผู้สอบบัญชีปีที่ 5) หรื อ
2. นายกฤษดา
เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรื อ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรื อ
4. นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรี สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140
ซึง่ สังกัดบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯประจาปี 2562 และกาหนดเงินค่าตอบแทน
ในการสอบบัญชีของบริ ษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็ นเงิน 1,080,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2561
จานวน 80,000 บาท สาหรับค่าบริ การอื่นไม่มี
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 33
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ควรเสนอผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไขข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 33 ให้ สอดคล้ องกั บ
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรั กษาความ
สงบแห่งชาติที่ 21/2560 โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และใช้ ข้อความที่เสนอแก้ ไข
4. บริ ษัทฯจะทาการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 26 ซึง่ มีความเห็น
คณะกรรมการ พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมทังหมดให้
้
กบั ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด และ
จะทาการเผยแพร่ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 26 และเอกสารประกอบการประชุม
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯที่ www.unionpioneer.co.th ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม 2562 เป็ นต้ นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายพงศ์ศกั ดิ์ เที่ยงวิบลู ย์วงศ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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