
‘ทักษิณ’ตัง้การด์สู้
พากร ถ้าไม่เรียกเก็บก็ถูกผู้มี
อ�านาจขูเ่อาผดิตามมาตรา 157 
ถ้าเรียกเก็บก็ต้องมีคดีความ
ถูกฟ้องร้อง ขณะที่นายวิษณุ 
เครืองาม ยืนยันว่าเป็นหน้าที่
ของกรมสรรพากร ทีจ่ะต้องหา
ข้อค�าตอบโต้แย้ง เพราะเป็น
หน่วยงานทีป่ระเมนิ และเป็น
ผู้เรียกให้ช�าระภาษี

หลังปล่อยให้ฝ่ายรัฐพูดข้าง
เดียวมาพักใหญ่ ดร.ทักษิณ   
ชินวัตร เริ่มต้ังการ์ดสู้กรณีที่  
จะเรียกเก็บภาษีขายหุ้นชิน  
คอร์ปอกีก้อนโต โดยประกาศ
พร้อมตัง้ทมีทนายสูใ้นชัน้ศาล
หากกรมสรรพากรเรียกเก็บ
ภาษีจริง และก็จะฟ้องกลับผู้
เกีย่วข้องเรือ่งนี ้กรรมจงึไปตก
กับฝ่ายปฏิบัติอย่างกรมสรร 
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กาลเวลาผันผ่าน

‘อภินิหาร’ มิเคยเปลี่ยน

(เอาที่สบายใจเลยพี่)

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

การปลุกระดมและวาทกรรมบิดเบือนต่างๆ 
บทละครเดิมๆที่จบด้วยการเข่นฆ่าประชาชน 
สังคมไทยไม่เคยเรียนรู้จากอดีตที่เจ็บปวด 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” มองไม่เห็นอนาคตประเทศ 
“ชาญณรงค์ บุญหนุน” ชี้ไม่มียุคไหนก้าวก่ายรุนแรง 
คณะสงฆ์และพุทธศาสนาเท่ายุคสมัย คสช.
“สมศกัด์ิ ไม้พรต” จบักระแสปรองดองทีไ่ด้แค่ “คมัภร์ี” 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” วิพากษ์สังคมไทยภายใต้รัฐเผด็จการ 
สถาปนาความจริงทางการเมืองและศาสนา 
“โสภณ พรโชคชัย” แนะแก้ง่ายๆความแออัดกรุงเทพฯ 
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ทีมชาติไทย
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เรือ่งการเกบ็ภาษหุ้ีนชนิคอร์ปจบแล้ว
ฝ่ายรฐัเรยีกเก็บแน่เพราะเป็นนโยบายผูม้อี�านาจ

ขณะทีฝ่่ายดร.ทกัษณิสูค้ดแีน่

ปันผลจากหุน้ประมาณ 46,000 ล้าน
บาท ถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินไป
ตัง้แต่ 8 ปีทีแ่ล้ว
 3.การขายหุ้นชินคอร์ปเกิดข้ึน
มาสบิปีแล้ว ประเดน็ภาษเีก่ียวกับ
เรือ่งนีน่้าจะได้ข้อยตุไิปนานแล้ว ส่วน
ทีม่รีองนายกรฐัมนตรจีะใช้อภนิหิาร
ทางกฎหมาย (Miracle of Law)
เพราะเจอช่องทางที่สมควรจะเสี่ยง  
ดใูนเรือ่งทีค่ดิว่าเป็นไปไม่ได้ หลาย
คนตัง้ค�าถามว่าจะเสีย่งไปท�าไม ใน
เมือ่กรมสรรพากรให้ความเหน็ชดั-
เจนไปแล้ว
 “ถ้ามกีารประเมนิแล้วเรือ่งต้อง
ไปสูก่ระบวนการยตุธิรรม จะมกีาร
แต่งตั้งทนายความ หรือที่ปรึกษา
ทางกฎหมายเพ่ือพิสูจน์ความบริ-   
สทุธิต่์อไป ส่วนจะฟ้องร้องใครในชัน้
ต้น ขณะนีย้งัไม่สามารถพดูได้ เพราะ
เป็นเรื่องที่ทีมทนายความต้องไปพิ 
จารณาก่อน แต่โดยหลกัเราต้องรัก 
ษาสทิธทิีพ่งึมขีองดร.ทกัษณิ”
 ส่วนท่ีส�านกังานตรวจเงนิแผ่น-
ดนิ (สตง.) แย้งว่าสามารถเรยีกเกบ็

พนิทองทาถือหุน้ไว้แทน และมใิช่เจ้า 
ของแท้จรงิของหุน้
 ที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่จะประเมิน
ภาษีในส่วนการโอนหุ้นโดยแอม-
เพิลริช 329.2 ล้านหุ้นไปให้นาย
พานทองแท้ น.ส.พนิทองทา ตนมี
ความเหน็สอดคล้องกบันกักฎหมาย
ภาษว่ีาเมือ่หุน้ดงักล่าวยงัคงเป็นหุน้
ของ ดร.ทกัษิณและภรรยา ไม่ใช่หุน้
ของแอมเพลิรชิ เจ้าหน้าทีจ่ะสรปุว่า
มกีารซือ้ขายหุน้ดงักล่าวระหว่างแอม
เพิลริชและนายพานทองแท้ น.ส.   
พนิทองทาไม่ได้ ธรุกรรมซือ้ขายดงั
กล่าวจึงถือเสมอืนว่าไม่ได้เกดิขึน้ จงึ
ไม่มเีงนิได้และภาระภาษ ีเพราะหุน้
เป็นกรรมสิทธิ์ของดร.ทักษิณและ
ภรรยา มาแต่ต้น
 2.การขายหุ้นชินคอร์ปให้กลุ่ม
เทมาเส็กกระท�าผ่านตลาดหลัก-
ทรพัย์จึงไม่มภีาระภาษี ทัง้นี ้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126 ข้อ2 
(23) ซ่ึงกฎหมายนี้ใช้บังคับกับทุก
คน ไม่มข้ีอยกเว้น นอกจากนัน้เงนิ
ได้จากการขายหุน้ชนิคอร์ปและเงนิ 

‘ทักษณิ’ต้ังการด์สู้
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ภาษีได้ โดยใช้ช่องทางมาตรา 61 
ของประมวลรษัฎากรนัน้ นายนพดล 
มองว่าเร่ืองนีจ้บไปแล้ว การจะประ 
เมินภาษีดร.ทักษิณต้องใช้มาตรา 
19 ของประมวลรัษฎากร ซึง่เจ้าหน้า 
ที่ประเมินจะต้องออกหมายเรียก
ตรวจสอบภาษภีายใน 5 ปี แต่ขณะ
นีผ่้านพ้นเวลานัน้ขาดอายคุวามไป
แล้ว และอ้างไม่ได้ว่าออกหมายเรยีก
ตรวจสอบภาษีแก่นายพานทองแท้ 
และ น.ส.พินทองทาแล้วเท่ากบัออก
หมายเรียกตรวจสอบภาษีต่อดร. 
ทกัษณิแล้วเพราะการถอืหุน้แทนกบั
การเป็นตัวแทนนั้นมีความหมาย
แตกต่างกนั
 ขณะทีน่ายวษิณ ุเครอืงาม รอง
นายกรฐัมนตร ียนืยนัว่ามข้ีอโต้แย้ง
ฝ่ายดร.ทักษณิแน่นอนแต่เป็นหน้าที่
ของกรมสรรพากร ทีจ่ะต้องหาข้อค�า
ตอบโต้แย้ง เพราะเป็นหน่วยงานท่ี
ประเมนิ และเป็นผูเ้รยีกให้ช�าระภาษี 
ซึง่ขณะนีน้โยบายยงัไม่เปลีย่นแปลง
คอืให้ใช้กฎหมายปรกตดิ�าเนนิการ
 “เมือ่ถงึเวลายืน่ประเมินหรอืยืน่
ฟ้อง ข้อเทจ็จรงิคงปรากฏออกมาว่า 
ค�าบรรยายฟ้องเป็นอย่างไร การสบื
พยานเป็นอย่างไร กข็อให้ไปหกัล้าง
กันในตอนนัน้จะดกีว่า จะมาหกัล้าง
โต้ตอบผ่านสือ่ คงไม่ถกูต้อง และไม่
ยตุธิรรมกบัทัง้สองฝ่าย รวมถงึท�าให้
ประชาชนสับสนด้วย หากฝ่ายดร.  
ทกัษณิฟ้องกลบัเรากต้็องสู”้
 สรปุเรือ่งการเกบ็ภาษหีุน้ชนิคอร์ป
จบแล้วคอืฝ่ายรฐัเรยีกเกบ็แน่เพราะ
เป็นนโยบายจากผูม้อี�านาจ ขณะท่ี
ฝ่ายดร.ทกัษณิสูค้ดแีน่
 เม่ือเป็นเช่นน้ีคนทีจ่ะตดัสิน
ว่าต้องจ่ายหรอืไม่ต้องจ่ายคอืศาล

เรือ่งการจดัเกบ็ภาษขีายหุน้ชนิคอร์ป 
จาก ดร.ทักษณิ ชินวตัร อดตีนายก 
รัฐมนตรี ที่ฝ่ายรัฐก�าลังเร่งรัดให้
กรมสรรพากรด�าเนนิการให้ทนัก่อน
คดหีมดอายคุวามในวนัที ่31 มนีาคม
นีน้ัน้
 ที่ผ่านมามีแต่ตัวแทนฝ่ายรัฐที่
ออกมาพูดเหตผุลและข้อกฎหมายที่
จะใช้ด�าเนนิการ ขณะทีฝ่่ายดร.ทกั-
ษณิ นิง่เงยีบ มเีพยีงผูเ้กีย่วข้องไม่กี่
คนทีพ่ยายามออกมาโต้แย้ง
 ล่าสุดมคี�าโต้แย้งอย่างเป็นทาง 
การจากฝ่ายดร.ทักษิณออกมาแล้ว 
โดยเป็นการโต้แย้งผ่าน นายนพดล 
ปัทมะ ทีป่รกึษากฎหมายของอดตี
นายกรฐัมนตรี
 นายนพดลยนืยนัว่า เรือ่งนี้
ไม่ใช่เรื่องใครมีเจตนาไม่ช�าระ
ภาษ ีแต่การขายหุน้ดังกล่าวนัน้
ไม่มภีาระภาษีตามกฎหมาย โดย
มเีหตผุลดงันี้
 1.เคยมคี�าพพิากษาศาลฎกีา ใน
ปี 2553 ซ่ึงสรปุความตอนหนึง่ได้ว่า 
หุน้ในชนิคอร์ปทีร่วมขายให้กลุม่เท
มาเส็กในปี 2549 นั้น ดร.ทักษิณ
และภรรยา ยงัคงไว้ซึง่หุน้ชนิคอร์ป 
ดงักล่าว นอกจากนัน้ ศาลภาษีอากร
กลางกเ็คยมคี�าพิพากษาสรปุความ
ตอนหนึง่ได้ว่าหุน้ทีน่ายพานทองแท้ 
และน.ส.พินทองทา ซ้ือมาจากแอม-
เพิลริชเป็นหุ้นของดร.ทักษิณและ
ภรรยา นายพานทองแท้ และ น.ส.   

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะ

เจ้าพ้นเวรพ้นกรรมจะให้ไปเกดิแล้ว ขอถาม
สกัหน่อยเถอะ เจ้าอยากจะไปเกดิยงัไง เกดิ
ไปช่วยคนช่วยเพื่อนมนุษย์ ช่วยสัตว์ ไป
เลี้ยงดูแลเขาบ้าง กับเกิดไปให้เขาเลี้ยง จะ
เอาอันไหน  
 เปรตมนัมสีนัดานเกดิมาหลายภพ หลาย
ชาติ มันเห็นแก่ตัว จะให้มันไปเลี้ยงคนอื่น 
มันไม่เอาหรอก มันตอบยมบาลไปเลยว่า 
ขอเกิดไปให้เขาเลี้ยงเถอะ ให้นั่งกิน นอน 
กนิ อยูส่บาย อย่าให้ไปช่วยใครเลย  ยมบาล
ก็เลยส่งไปเกิดในท้องขอทาน ออกมาก็พิ-
การ ขาลบี หวัโต ลกุไม่ขึน้ นอนให้เขาเลีย้ง 
ไปออกงานฝังลูกนิมิตงานวัด น่าสมเพช 
คนหยอดตังค์ให้ นอนหัวโต ตัวลีบอยู่นั่น
แหละ  
 นี่คือค�าตอบที่มันอยากไปสบาย อยาก
ไปเกิดอยู่สบายๆ ไม่อยากช่วยใคร เพราะ
ฉะนั้นใครที่อยากเกิดสบาย เกิดมาให้คน
ช่วย มักจะเป็นพวกแขนตาย ขาตาย ท�า
อะไรไม่ได้ อย่างนี้น่าเสียโอกาส ท�าไมไม่
อยากเกิดไปให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์
จากการเกิดของเรา ไปช่วยเขาให้ได้กินดี
อยู่ดีมีสุข อย่างนี้มันถึงจะเรียกว่าไม่เสียที 
ไม่เสียชาติเกิด  
 จึงหวังว่า ถ้าพวกเรามีใครถามว่า
ให้เกิดไปช่วยใคร วันเกิดคดิยงัไง ควร
จะเกิดมาให้ใครได้รบัประโยชน์ในการ
เกิดของเรา อย่าให้ใครต้องมาล�าบาก
เพราะการเกิดของเรา ดังนั้น ถ้าท่าน
นายกรฐัมนตร ีถ้าท่านคดิถงึวนัเกดิใน
แนวทางว่าจะเกิดมาช่วยเพื่อนมนุษย์ 
ช่วยชาติ ช่วยบ้านเมืองให้เต็มที่ อาต 
มาก็ขอให้ท่านได้แข็งแรง ได้ท�าประ 
โยชน์ให้บ้านเมอืงให้เมอืงได้เตม็ทีด้่วย
  เจริญพร

เมือ่วนัที ่21 มนีาคมทีผ่่านมา เหน็ข่าวผูค้น
ไปอวยพร ให้ของขวญัวนัเกดิแก่ท่าน พล.อ. 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละ
หัวหน้าคสช. อายุครบ 63 ปี ก็ยังอ่อนกว่า
อาตมา 3-4 ปี 
 ทีนี้พูดถึงวันเกิดนี่ ถ้าธรรมดาแล้วคน
สมัยนี้ก็จัดสังสรรค์วันเกิดจนลืมวันเกิด
จริงๆว่ามันเป็นวันอะไรกันแน่ ใครล�าบาก 
ใครแย่ เป็นวันที่พ่อแม่ล�าบาก ลูกที่เกิดมา
วนัแรกนีเ่ขาบอกไม่กนิอะไรหรอก เอาอะไร
ป้อนไปก็ไม่กิน อย่างมากจะดูดน�้านิดๆ
หน่อยๆ ไม่ต้องการกินโน่นกินนี่อะไร  
 แต่เดี๋ยวนี้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด
กัน แต่ดูท่านนายกรัฐมนตรีจัดงานวันเกิด
กไ็ม่ได้มงีานรืน่เรงิอะไรใหญ่โต ท�าแบบพอ
เป็นพิธี มีผู้สื่อข่าวและบุคคลต่างๆไปอวย 
พรให้ร่างกายแข็งแรงและท�าประโยชน์ได้
เยอะๆ
  พูดถึงวันเกิดมันก็มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่ง 
คือ คนไปท�าบาปท�ากรรมมาแล้วก็ตกนรก
อยู่นาน เป็นคนเห็นแก่ตัว ไปวัดกินอะไร 
ช้อน ถ้วย ชามของวัดก็ไม่ช่วยล้าง ให้พระ
ล้างด้วยซ�้า ต่อมาพอหมดอายุขัย ตายไปก็
ตกนรกอยู่หลายร้อยปี เมื่อครบก�าหนด 
ยมบาลเลยเรียกเปรตตัวนั้นเข้ามาถามว่า 

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 

ใครทีอ่ยากเกดิสบาย เกดิมาให้คน
ช่วย มักจะเป็นพวกแขนตาย ขา
ตาย ท�าอะไรไม่ได้ อย่างนี้น่าเสีย
โอกาส ท�าไมไม่อยากเกดิไปให้คน
อืน่เขาได้รบัประโยชน์จากการเกดิ
ของเรา  

In Brief : ย่อความ

ข้อคิดวันเกิด

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เหตุการณ์ “6 ตุลา” ถือเป็นประวัติ-
ศาสตร์และบทเรียนส�าคัญของสังคม
ไทย เพราะไม่มใีครอยากให้เกดิขึน้อกี 
แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครจดจ�าประวัติ-
ศาสตร์ ท�าให้กว่า 40 ปีที่ผ่าน สังคม
ไทยยังคงจมปลักกับสิ่งเลวร้ายเดิมๆ 
การใช้อ�านาจแบบเดิมๆ เวียนว่ายอยู่
ใน “วงจรอุบาทว์” เดิมๆ
 การปลุกระดมและสร้างวาทกรรม
บดิเบอืนต่างๆ เพือ่ให้เกดิความเกลยีด
ชังและจบลงด้วยการเข่นฆ่าประชาชน
จากเจ้าหน้าที่รัฐเกิดขึ้นซ�้าแล้วซ�้าเล่า
แทบจะเหมอืนในอดตี จะเปลีย่นเพยีง
สถานที่และเวลา ฝ่ายต่างๆยังรับบท
ละครเดิมๆ เปลี่ยนเพียงแค่ตัวแสดง
เท่านั้น  
 เหตุการณ์ปัจจุบันหลายอย่างส่อ
เค้า จนหลายฝ่ายวิตกว่าจะเดนิตามบท
ละครเดิมๆ ไม่ว่าการกล่าวหาและใส่
ร้ายป้ายสีประชาชน นักศึกษา นักวิชา 
การ หรือนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม   
 การใช้อ�านาจเป็นความชอบธรรม 
หรอือ�านาจเป็นใหญ่ โดยไร้หลกันติริฐั 
นติธิรรม อย่างไร้คณุธรรม แต่กลบัเตม็
ไปด้วย “อคตลิ�าเอยีง” หรอืเล่ียงใช้ค�า
ว่า “อภินิหารทางกฎหมาย”  จึงมีแต่
สร้างความแตกแยกร้าวลึก
 “โลกวันนี้วันสุข” จึงได้แต่     
ตั้งค�าถามว่า เหตุใดกาลเวลาผัน
ผ่าน..แต่ “อภินิหาร” กลับมิเคย
แปรเปลี่ยน!!?? 

‘อภินิหาร’มิเคยเปลี่ยน
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เศรษฐกิจ

‘ความเชื่อมัน่-สง่ออก’ตดิลบ

 นายเจน น�าชัยศิริ ประธาน  
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลส�ารวจดชันี
ความเชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรมเดอืน
กมุภาพนัธ์อยูร่ะดบั 86.2 ลดลงจาก
เดอืนก่อนอยูท่ีร่ะดบั 87.2 เป็นการ
ลดลงต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่ 2 เนือ่ง 
จากความต้องการ และก�าลงัซือ้ชะ 
ลอตวัลง หลงัสิน้สดุมาตรการกระ 
ตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วง
ปลายปี 2559 นอกจากนี ้ผูป้ระกอบ
การอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างกงั 
วลเรือ่งเงนิบาทท่ีมแีนวโน้มแขง็ค่า
กว่าสกลุเงนิอืน่ในภมูภิาคเดยีวกนั 
ขณะที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอียัง
กังวลต่อปัญหาสภาพคล่องในการ
ด�าเนนิกิจการภาวะการแข่งขนัและ
ต้นทนุการผลติปรบัตวัตวัสงูขึน้
 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จงึต้อง 
การให้ภาครฐัรกัษาเสถยีรภาพอตัรา
แลกเปลี่ยน เพ่ือลดความผันผวน
ของค่าเงนิจากการปรบัขึน้ดอกเบีย้
ของธนาคารกลางสหรฐั รวมทัง้อ�า 
นวยความสะดวกการค้าชายแดน 
โดยเปิดด่านเพิม่และปรับแก้ไขกฎ
ระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่ป็นอปุสรรคทาง 
การค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระ 
หว่างกนั
 นอกจากนี ้ยงัต้องการให้รัฐสนับ 
สนุนการขยายฐานส่งออกสินค้า
เอสเอ็มอีและให้ความรู้ผู้ประกอบ

การในการเข้าถึงช่องทางการตลาด
ในต่างประเทศ และเร่งเจรจาการค้า
กับประเทศที่มีศักยภาพเศรษฐกิจ 
เพื่อขยายตลาด ลดอุปสรรคทาง 
การค้าและมาตรการกดีกนัสินค้าที่
ไม่ใช่ภาษ ีอย่างไรกต็าม ผู้ประกอบ
การส่งออกในกลุม่ตวัอย่าง เหน็ว่า 
การส่งออกไทยในปี 2560 มีทิศ  
ทางการขยายตวัด ี จากการทีภ่าวะ
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อ
เนือ่ง เหน็ได้จากค�าสัง่ซือ้จากประ 
เทศคู่ค้าส�าคัญของไทยเพ่ิมขึน้จาก
ช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะในกลุม่อตุ 
สาหกรรมอาหาร ไฟฟ้าและอเิลก็-
ทรอนิกส์ เคร่ืองปรับอากาศและ
ท�าความเย็น ช้ินส่วนและอะไหล่
ยานยนต์ ผลติภณัฑ์ยาง ปิโตรเคมี
และเคมภีณัฑ์ ส่งผลให้ดชันคีวาม
เชือ่มัน่คาดการณ์ 3 เดอืนข้างหน้า
อยูท่ีร่ะดบั 100.9 เพิม่ขึน้เลก็น้อย
อยูท่ีร่ะดบั 100.4
 ด้าน น.ส. พมิพ์ชนก วอนขอพร 
ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผย
ว่า การส่งออกของไทยในเดอืนกมุ-
ภาพันธ์ที่ผ่านมามีมูลค่า 18,470 
ล้านดอลลาร์สหรฐั หรอืตดิลบ 2.8% 
เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
ถือเป็นการกลับมาติดลบครั้งแรก
ในรอบ 4 เดอืน เนือ่งจากฐานการ
ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

อยู่ในระดับสูงจากการส่งออกทอง 
ค�าและสนิค้ากลุม่อากาศยาน แต่ปี 
2560 ไม่มกีารส่งออก แต่เมือ่หัก
สนิค้าทัง้ 2 รายการออกไป การส่ง
ออกยงัขยายตวัเป็นบวก 8.5% 
 เมือ่รวม 2 เดอืนแรกของปีมีมูล 
ค่าการส่งออก 35,569 ล้านดอลลาร์
สหรฐั เพิม่ขึน้ 2.5% ขณะทีก่ารน�า
เข้ามมีลูค่า 16,860 ล้านดอลลาร์
สหรฐั เพิม่ขึน้ 20.4% ส่งผลให้เกนิ
ดลุการค้า 1,610 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
การส่งออกของไทยจึงก�าลังอยู่ใน
ช่วงขาขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่เริ่ม
ฟ้ืนตวั โดยเฉพาะเศรษฐกจิสหรฐั
ปรบัตวัดขีึน้และเศรษฐกจิจนีมโีอ-
กาสขยายตวัได้ในระดบัทีใ่กล้เคยีง
กบัปีก่อน 
 กระทรวงพาณชิย์จงึม่ันใจว่า การ
ส่งออกในปีนีจ้ะขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง 
หากส่งออกได้เฉลีย่เดอืนละ 19,052 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกจะ
ขยายตวัได้ 5% ตามเป้าหมายของ
รัฐบาล เนือ่งจากตลาดหลกัทีส่�าคญั 
โดยเฉพาะสหรัฐ ญี่ปุ่น จีน และ
ยโุรปมแีนวโน้มเศรษฐกจิฟ้ืนตวั

เศรษฐกิจ

ร่วมการบรรยาย : นายมงคล ล-ี
ลาธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคาร
พัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมการบรร 
ยายแก่สมาชกิสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ในหวัข้อ “กรอบการสนบั 
สนุนด้านสินเชื่อและการส่งเสริม
พฒันากองทุนพฒันาเอสเอม็อตีาม
แนวประชารฐั” ในการประชุมสามญั
ประจ�าปี 2560 สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

เจน น�าชัยศิริ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,400.00 บาท

 ขาย 20,500.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,026.00  บาท

 ขาย   20,500.00 บาท

ราคาทองค�า

ภาวะหุ้น 22 มีนาคม 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.62%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

34.99

38.16375

44.10125

4.585

0.3237

25.09825

-2.12  1,566.66  
  35,245.30
-4.18  2,233.70  
  26,040.43
-1.89  992.07  
  21,743.16
-0.23  595.74  
  2,350.83

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1,683.95  -4.17

2,385.83  -6.74

2,616.26  +0.50

1,849.22  -4.45

2,434.92  -5.48

2,890.42  +6.42

1,280.58  -2.06

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

2,958.92 

8.40 

ดชันคีวามเชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรมลดลงต่อเนือ่งเป็นเดอืนที่ 
2 เนือ่งจากความต้องการ และก�าลังซือ้ชะลอตัวลง ผูป้ระกอบ
การอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างกังวลเรื่องเงินบาท ที่มีแนว
โน้มแขง็ค่า ผูป้ระกอบการเอสเอม็อยีงักงัวลสภาพคล่อง ส่วน
การส่งออกเดอืนกมุภาพนัธ์ติดลบ 2.8%

3,718.93 

10.55 

-760.01 

-

12,765.86 

36.22 

12,714.54 

36.07 

51.32 

-

15,302.28 

43.42 

14,393.80 

40.84 

908.48 

- 

ฮ่องกง ซื้อ 1,244.90 ขาย 1,245.08
ลอนดอน ซื้อ 1,244.90 ขาย 1,245.08
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เศรษฐกิจ

 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) 
คาดว่า จ�านวนนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติที่จะเดินทางมาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยปี 2017 มีประมาณ 
35.3 ล้านคน โตจากปีก่อน 8.4% 
และจะน�ารายได้เข้าสู่ประเทศถึง 
2.9 ล้านล้านบาท แต่ธรุกจิท่องเทีย่ว
ไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวตาม
กระแสที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่
 1.การเพิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่ว
สงูอายุ ซึง่เพ่ิมขึน้จาก 15% ปี 2011 
เป็น 19% ในปี 2015 เป็นกลุ่มที่
มีก�าลังซื้อสูงกว่านักท่องเท่ียวท่ัว 
ไป 9% ทั้งใช้เวลาท่องเท่ียวยาว
กว่าโดยเฉลี่ย 1-2 วัน โดยแนว 
ทางทีภ่าคธรุกจิสามารถน�ามาปรบั
ใช้คือการสร้างความร่วมมือกับ
ธรุกจิทีเ่กือ้หนนุกนัให้สร้างมลูค่า
เพิ่ม (Synergy) มากขึ้น เช่น การ
ร่วมกันระหว่างธุรกิจที่พักและบริ 
การสุขภาพให้ตรงกับความต้อง 
การได้มากขึ้น
 2.พฤตกิรรมการท่องเทีย่วและ

การด�าเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลง
จากพัฒนาการด้านดิจิทัล ส่งผล
ให้ธุรกิจท่องเท่ียวต้องเน้นการสร้าง
แบรนด์ผ่านสือ่ออนไลน์อย่างเหมาะ
สม (Optimization) นอกจากนี้ 
ธุรกิจโรงแรมยังต้องเตรียมพร้อม
รบัมอืโมเดลธรุกจิใหม่ๆ เช่น Air-
bnb ซึ่งเติบโตระหว่างปี 2013-
2016 ถึง 16 เท่าตวั ส่งผลให้ธรุกจิ
โรงแรมในไทยต้องยกระดับการ
ให้บริการโดยเสริมจุดแข็งในการ
แข่งขัน 
 3.การแข่งขันระหว่างประเทศ
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่
ว่าจะเป็นการผ่อนปรนกฎระเบยีบ
การออกวีซ่าและการลงทุนสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพ่ือดึงดูด
นักท่องเท่ียว โดยเฉพาะประเทศ
ในแถบตะวันออกกลาง เช่น กา-
ตาร์ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ เป็น 
ต้น ธรุกจิการท่องเทีย่วไทยจงึต้อง
เร่งสร้างความแตกต่าง (Differen-
tiation) ในรปูแบบใหม่ๆ เช่น การ
ท่องเทีย่วเชงิผจญภยั เพือ่หลกีเลีย่ง

การแข่งขันสูงในตลาด
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอก 
จากจะช่วยขยายตลาดนกัท่องเทีย่ว
แล้ว ยงัสร้างโอกาสให้ธรุกจิใหม่ๆ
ด้วย จากการส�ารวจผู้เกษียณอายุ
ในต่างประเทศพบว่ามแีนวโน้มจะ
หาสถานทีเ่พือ่ใช้ชวีติหลงัเกษยีณ
ทีมี่ค่าครองชีพถกู ประเทศไทยจึง
ถกูจดัเป็นประเทศจดุหมายปลาย
ทางอันดับต้นๆ ดังจะเห็นว่าปัจ-
จุบันประเทศไทยได้รบัความนยิม
จากผูส้งูอายทุัง้ญีปุ่น่และยโุรป  ท�า 
ให้ธุรกิจบริการได้รับอานิสงส์ไป
ด้วย เพราะการเข้าพกัระยะยาว ซึง่
คาดว่าจะสร้างรายได้สูงถงึ 75,000 
ล้านบาทในปี 2020 รวมถึงธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีชาวต่างชาติจะ
ซื้อมากขึ้น 
 นอกจากนี ้สดัส่วนนกัท่องเทีย่ว

ที่เดินทางด้วยตัวเองก็มากขึ้น เนื่อง 
จากความสะดวกด้านอนิเทอร์เนต็
และดจิทิลั ท�าให้เกดิโอกาสส�าหรบั
ธรุกจิบรกิารใหม่ๆ ทีน่กัท่องเทีย่ว
เดนิทางด้วยตวัเองสะดวกมากขึน้
และท�าให้เกดิวฏัจกัรพฤตกิรรมท่อง
เที่ยวรูปแบบใหม่ ซึ่งเริ่มต้นจาก 
Dreaming–Planning–Booking–
Experience–Sharing ท�าให้ธุร 
กิจบริการใหม่ๆเกิดขึ้นและขยาย
ตัวในวงกว้างได้ง่าย เช่น บริการ
รับฝากและจัดส่งกระเป๋าเดินทาง
ระหว่างเมือง 
 3 กระแสท่ีเกิดขึ้นคงเป็นทั้ง
โอกาสและความท้าทายของธรุกจิ
ท่องเที่ยวไทยที่ต้องปรับตัว ขณะ
ที่การด�าเนินธุรกิจแบบเดิมก็มี
แนวโน้มเผชิญความเสี่ยงที่จะสูญ
เสียความสามารถในการแข่งขัน

SCB EIC แนะธรุกจิท่องเทีย่วไทยต้องเรยีนรู ้ และปรบัตวั
รบักระแสการเปล่ียนแปลงในธรุกจิท่องเทีย่วทีม่าแรงคือนกั
ท่องเทีย่วสงูอาย ุพฤตกิรรมการท่องเทีย่วและธรุกจิท่ีเปล่ียน
ไป และการแข่งขนัระหว่างประเทศ

โปรโมชัน่พเิศษ : นางสาวพชัรชิยา พรหมสขุ ผูจั้ดการทัว่ไป-สายส่งเสริม
การขาย บรษิทั โฮมโปรดกัส์ เซน็เตอร์ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบั บรษิทั 
เมืองไทยประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) จัดโปรโมชัน่พเิศษ ส�าหรบัสมาชกิ  
คะแนนสะสมเมอืงไทย Smile Club 20 คะแนนเป็น Home Card 1,600 
คะแนน เพือ่ใช้ซือ้สินค้าภายในงาน HomePro Expo 25 

3กระแสทอ่งเทีย่วแหง่ยคุ

เอาใจขาชอ็ป : ธนาคารไทยพาณชิย์ ร่วมกบั เดอะมอลล์ จดัแคมเปญพเิศษ “รดู 
SCB DEBIT ม ีYEAH!” มอบสทิธพิเิศษ เมือ่ลกูค้าใช้บตัรเดบติช�าระค่าสนิค้า
ครบทกุ 1,000 บาท/เซลล์สลปิ รบัเครดิตเงนิคนืสงูสดุ 100 บาท ตามประเภทบตัร 
(จ�ากัดเงนิคืนสงูสดุ 300 บาท/บตัร ตลอดรายการ) ณ ห้างสรรพสนิค้า เดอะมอลล์ 
ทกุสาขา, ด ิเอม็โพเรยีม, ด ิเอม็ควอเทยีร์, สยามพารากอน และ บลพูอร์ต หวัหนิ 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เรอืใบ’ท�าศึกดาร์บ้ี‘ผ’ีทีอ่เมรกิา
ทมี “เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ ซติี ้มโีปรแกรม
อุน่เครือ่งดวลเกอืกกบัทมี “ผแีดง” แมนเชสเตอร์ 
ยไูนเตด็ วนัที ่ 20 กรกฎาคม ทีป่ระเทศสหรฐั 
อเมรกิา ส่วนสงัเวยีนรอการประกาศอกีครัง้หนึง่ 
ซึ่งเป็นเกมหนึ่งของรายการอินเตอร์เนชั่นแนล 
แชมเป้ียนส์ คพั โดยเกมนี ้ จะเป็นดาร์บีแ้มตช์ 
เกมแรกทีแ่ข่งขนักนันอกสหราชอาณาจกัร  
 แมนฯ ซติี ้เกอืบทีจ่ะได้ลงท�าศกึดาร์บี ้แมตช์ 
นอกเกาะองักฤษ ก่อนหน้านี ้ทีป่ระเทศจนี เมือ่
เดอืนกรกฎาคม ปีทีแ่ล้ว แต่ผลปรากฏว่า มฝีน
ตกหนกัทีส่นามรงันก ในเมอืงปักกิง่ ท�าให้ต้อง

ยกเลกิการแข่งขนัไป 
 นอกจากนี ้ทมีแมนฯ ซติี ้มโีปรแกรมพบกบั 
ทมี “ไก่เดอืยทอง” ทอ็ตแนม ฮอต สเปอร์ส ทมี
คู่แข่งร่วมพรีเมียร์ลีก ที่แนชวิลล์ ในวันที่ 29 
กรกฎาคม และพบกบั ทมี “ราชนัชดุขาว” เรอลั 
มาดรดิ ทีล่อส แองเจลลสี ในวนัที ่26 กรกฎา-
คม     
  สเปอร์ส มคีวิทีจ่ะพบกบั ทมีปารสี แช แมงต์ 
ทมีแชมป์จากฝรัง่เศส ทีอ่อร์ลนัโด ในวนัที ่ 22 
กรกฎาคม และทมีโรมา ทีน่วิ เจอร์ซีย์่ วนัที ่25 
กรกฎาคม 

สมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทย ประกาศราย
ชื่อนักเตะ 23 คนสุดท้าย ชุดลงท�าศึกฟุตบอล
โลก รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 12 ทีมสุด 
ท้าย ในเกมทีจ่ะพบกบัทมีชาตซิาอดุอิาระเบยี 
วนัที ่23 มนีาคม ทีส่นามรชัมังคลากฬีาสถาน 
และออกไปเยอืนทมีชาตญิีปุ่น่ วนัที ่28 มนีาคม 
ที่จะถึงนี้ 
 ทางด้าน “ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 
หวัหน้าโค้ชทมีชาตไิทย กล่าวถงึทมีชา ตชิดุนี้
ว่า “นบัตัง้แต่ได้มาเกบ็ตวัทีก่เิลน วลัเลย์ เมือ่
วนัที ่16 มนีาคมทีผ่่านมา ทกุคนมคีวามตัง้ใจ
มาก เน่ืองจากทีมต้องการที่จะท�าผลงานใน
เกมกับทีมซาอุดิอาระเบีย ให้ดีที่สุด เกมแรก
เราแพ้ซาอดุอิาระเบีย มา แต่นดันีเ้ล่นในบ้าน
เราเอง เสยีงเชียร์จากแฟนบอลจะกดดนัทมีซา
อฯุ อย่างแน่นอน และเป็นพลงัใจทีด่ใีห้กบันกั

เตะด้วย” 
 “พวกเรามีความตั้งใจและอยากจะท�าผล
งานออกมาให้ดทีีส่ดุ ทกุคนแสดงออกมาอย่าง
ชัดเจน เป็นบรรยากาศภายในทีมที่ดีมาก เรา
ต้องการได้แต้มจากเกมนี้อย่างมาก” 
 จากการประกาศในครัง้นี ้เป็นการกลบัมา
ติดชาติอีกครั้งหนึ่งของ อดิศักดิ์ ไกรษร กอง
หน้าทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด โดยนัดสุด 
ท้ายที่เขาติดทีมคือในการแข่งขันคิงส์ คัพ เมื่อ
เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ซึ่งทีมชาติไทย คว้า
แชมป์มาครองได้ในที่สุด  
 รายชื่อนักเตะทีมชาติไทย ชุดลงท�าการ
แข่งขันฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก กับทีมชาติ
ซาอุดิอาระเบีย กับทีมชาติญี่ปุ่น มีดังนี้ 
 ผูร้กัษาประต ู: กวนิ ธรรมสจัจานนัท์ (เมอืง 
ทอง), สินทวีชัย หทัยรัตนกุล (สุพรรณบุรี),   
ชนินทร์ แซ่เอียะ (ชลบุรี) 
 กองหลัง : พีระพัฒน์ โน๊ตชัยยา, ธีราทร 
บญุมาทนั, อดศิร พรหมรกัษ์, ทรสิตอง สมชาย 
โด (เมืองทอง), ประวีณรัช บุญยงค์ (บาง-       
กอกกล๊าส), ประทมุ ชทูอง, ธนบรูณ์ เกษารตัน์ 
(สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด), กรวิทย์ นามวิเศษ, 
นฤบดินทร์ วีรวัฒน์โนดม (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 
 กองกลาง : มงคล ทศไกร, ชนาธิป สรง-
กระสินธ์, วัฒนา พลายนุ่ม (เมืองทอง), ชาริล 
ชัปปุยส์ (สุพรรณบุรี), เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์, 
ประกิต ดีพร้อม (ชลบุรี), ปกเกล้า อนันต์ 
(แบงค็อก ยูไนเต็ด), จักรพันธ์ แก้วพรม (บุรี-
รัมย์) 
 กองหน้า : ธรศิลป์ แดงดา, อดิศักดิ์ ไกร-
ษร (เมืองทอง), สิโรจน์ ฉัตรทอง (อุบล)    

23ขนุพลทมีชาตไิทย

‘ชไวน่ี’ไปแน่เมเจอร์ ลกี 

‘เวสต์แฮม’สนใจ‘รนูีย์่’

ชงิเจ้าภาพโอลมิปิก2024 

ทมี “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ 
ตกลงปล่อยตัว บาสเตยีน ชไวน์สไตเกอร์ 
ไปร่วมทมีชคิาโก ไฟร์ ในเมเจอร์ลกี เป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว สญัญา 1 ปี และสามารถต่อ
สญัญาได้ กองกลางกปัตนัทมีชาตเิยอรมนี 
วยั 32 ปี กล่าวว่า “ผมรูส้กึเสยีใจทีต้่องจาก
เพื่อนๆที่แมนฯ ยูไนเต็ด แต่ผมขอบคุณ
สโมสรแห่งนี้ ที่ให้โอกาสได้พบกับความ
ท้าทายในครัง้น้ี ผมมคีวามสขุดทีีไ่ด้ท�างาน
ร่วมกบัผูจ้ดัการทมี นกัเตะและทมีสต๊าฟทกุ
คน และผมต้องขอขอบคณุเป็นพิเศษส�าหรบั
แฟนบอล ผมจะจดจ�าพลงัใจและความทุม่เท
ของพวกเขาตลอดไป” 

ทมี “ขนุค้อน” เวสต์แฮม ยไูนเตด็ ให้ความ
สนใจต้องการคว้าตวั เวย์น รนูีย์่ กองหน้า
ทมีชาตอิงักฤษ ไปร่วมทมี หากว่า ทมี “ปิ-
ศาจเดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็ ยอมปล่อย
ตวัเขาออกจากโอลด์ แทรฟฟอร์ด ช่วงซมั 
เมอร์ทีจ่ะถงึนี ้  โดยส่วนตวั รนูีย์่ เพิง่จะมี
ได้มีโอกาสลงเล่นตัง้แต่ต้นเกม เพยีง 9 นดั
ในฤดูกาลนี ้ ภายใต้การคมุทมีของโชเซ มู
รนิโญ่ และสญัญาของเขาจะหมดลงกบัทมี
ช่วงซมัเมอร์ ปี 2019 แต่เป็นทีค่าดกนัว่า 
ทางแมนฯ ยไูนเตด็ จะปล่อยตวัเขาออกจาก
ทมีช่วงซมัเมอร์นี้ 

ปารสี กบั ลอสแองเจลสี ออกมาเปิดเผยว่า 
พวกเขามคีวามสนใจท่ีจะเป็นเจ้าภาพจัด การ
แข่งขนักฬีาโอลมิปิก และพาราลมิปิก ปี 2024 
เท่าน้ัน ไม่ใช่ปี 2028 ก่อนหน้านี ้มรีายงาน
ข่าวว่า ทางคณะกรรมการโอลมิปิกสากล จะ
ให้สองเมืองเป็นเจ้าภาพในปี 2024 และ 
2028 ท่ีจะมกีารประกาศผลเดอืนกนัยายนที่
จะถงึนี ้นอกจากนี ้ยงัมรีายงานข่าวว่า เมอืง
ไหนแพ้ในการเสนอตวัเป็นเจ้าภาพปี 2024 
กจ็ะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพ ปี 2028 แทนด้วย 
โทน่ี เอสแทงเกต์ จากฝรัง่เศส กล่าวว่า “เรา
มข้ีอเสนอทีดี่ส�าหรบัปี 2024 เท่านัน้ เราไม่
สามารถเป็นเจ้าภาพปี 2028 เพราะเราไม่มี
แผนรองรบั” เอรคิ กล่าวว่า “เราแข่งขนัเพือ่
ปี 2024 ไม่มกีารส�ารอง” 
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ปาเรษ นาธ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com มองว่า การ
ที ่4 ชาตมิวัทะเลาะกนัเรือ่งประวตัศิาสตร์และระบบต้านขปีนาวุธ 
ท�าให้เกาหลีเหนือมีช่องชิ่งโดยไม่ตกเป็นเป้ามากนัก

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ   
แห่งญี่ปุ่น น�าคณะเยือนยุโรป 3 
ประเทศ ได้แก่ เยอรมน ี ฝรัง่เศส 
และอติาล ี รวมทัง้ส�านกังานใหญ่

รดั โดยผูน้�าญีปุ่น่และคณะ “แวะ
เยอืน” แต่ละจุดเป้าหมายเพยีงวัน
เดยีว 
 แต่ผลทีต่ามมา ถอืว่ามคีณุค่า
มากกว่าเวลาทีเ่ยอืน เนือ่งจากช่วย
ให้คู่เจรจามีความเช่ือม่ันในญ่ีปุ่น
เพิม่ขึน้
 “คู่เจรจา” หมายถึงอียูใน
ภาพรวม ซึง่มทีัง้หมด 28 ประ 
เทศ ส่วน “ความเชือ่มัน่” มา
จากถ้อยแถลงของผูน้�าญีปุ่น่ ที่
ให้ความส�าคญักบัเอฟทเีออย่าง
จรงิจงั
 อยีกูบัญีปุ่น่ “ตัง้โต๊ะ” เจรจา
เอฟทีเอรอบแรกเม่ือ 4 ปีที่แล้ว 
(เริม่ปลายเดอืนมนีาคม ปี 2013) 
จากนั้นก็นัดถกกันเรื่อยมา รวม
ทั้งหมด 17 รอบ แต่ไม่สามารถ
ตกลงกันได้ในหลายประเด็น ท�า 
ให้แผนเอฟทีเอยืดเยื้อมาถึงปัจ-   
จบุนั 
 อย่างไรกต็าม การตระเวน
เยอืนยโุรปครัง้นีข้องผูน้�าญ่ีปุน่ 
ได้สร้างความมั่นใจให้หน่วย
งานญี่ปุ ่นที่เกี่ยว ข้องกับการ
เจรจาว่า จะสามารถบรรลขุ้อตก 
ลงกบัอยีไูด้ภาย ในสิน้ปีนี้
 ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าอียูใน

เอเชยี ใหญ่อนัดบั 2 รองจากจนี 
โดยปีที่แล้ว อียูน�าเข้าสินค้าจาก
ญีปุ่น่ รวมมลูค่า 66,400 ล้านยโูร 
ขณะส่งออกสินค้าไปญี่ปุ่น รวม
มลูค่า 58,100 ล้านยโูร ท�าให้อยีู
เสยีเปรยีบดลุการค้าญีปุ่น่ 8,300 
ล้านยโูร
 ทัง้ 2 ฝ่าย คาดว่า หากมเีอฟที
เอระหว่างกนั มลูค่าการค้าจะเข้าสู่
มติใิหม่ 
 นอกจากการค้าการลงทนุแล้ว 
ญี่ปุ่นยังมีความส�าคัญต่ออียู ใน
บทบาทเป็น “พีเ่ลีย้ง” ช่วยเหลอือี
ยูเจรจาเอฟทีเอกับประเทศเอเชีย
อืน่ๆ ด้วย
 อยีมีูนโยบายเจาะตลาดการค้า
การลงทนุในเอเชยีมานาน แต่เท่า
ทีผ่่านมา ถอืว่ายงัไม่ประสบความ
ส�าเรจ็มากนกั
 เนือ่งจากสามารถท�าเอฟที
เอกบัชาตเิอเชยีได้เพยีง 3 ประ 
เทศ คือเกาหลใีต้ สงิคโปร์ และ
เวยีด นาม และอยูร่ะหว่างการ
เจรจาอกี 4 ประเทศ คอืญีปุ่น่ 
ไทย อนิโดนเีซยี และฟิลปิปินส์
 หากการเจรจากับญี่ปุ่นบรรลุ
ผลปลายปีนีต้ามทีต่ัง้เป้าไว้ ถอืว่า
อียูประสบความส�าเร็จครั้งส�าคัญ 
ท�าให้ความหวังอีกอย่างของอียูที่
พ่วงมากบัเอฟทเีอ มโีอกาสเป็นไป
ได้สงู
 ความหวงัดงักล่าว คอืการ
ก้าวเป็นพีใ่หญ่ของเอเชยีแทน
สหรฐั ในด้านความร่วมมอืทาง 
การค้าการลงทนุ

 
 

In Brief : ย่อความ

ผู้น�าญี่ปุ่นเยือนยุโรป 3 
ประเทศ รวมทั้งส�านัก 
งานใหญ่สหภาพยุโรป 
โดยมแีผนขบัเคลือ่นการ
ท�าข้อตกลงการค้าเสรี
เป็นวาระส�าคัญ คาดได้
ข้อสรุปปลายปีนี้ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

สหภาพยโุรป (อยี)ู ทีก่รงุบรสัเซลส์ 
ประเทศเบลเยยีม โดยใช้เวลา 4 วนั 
ระหว่าง 19-22 มนีาคม ทีผ่่านมา  
 วาระส�าคญัในการเยอืนย-ุ
โรปครัง้นี ้คอื การเดนิทางไปย�า้ 
เจตนาว่า ญี่ปุ่นพร้อมหาแนว 
ทางให้ได้ข้อสรปุการท�าข้อตก 
ลงการค้าเสร ี(เอฟทเีอ) กบัอี
ยโูดยเรว็
 การเดนิทางค่อนข้างใช้เวลารวบ 

ญ่ีปุ่นลงนามค้าเสรีอียูปลายปี

ข้อมูลภาพ : cnbc.com
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UT-PIN-170317=7x10

	 โดยหนังสือฉบับน้ีขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า	 คณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด 
(มหาชน) (UT)	 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 ครั้งที่	 24	 ในวันอังคารที่	 18	 เมษายน	 2560	 
เวลา	10.30	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	9	อาคารสำานักงานใหญ่	บริษัท	สหยูเนี่ยน	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	1828	ถนน
สุขุมวิท	แขวงบางจาก	เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้	.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 23
	 ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	23	เมื่อวันที่	19	เมษายน	2559	นั้น	บริษัทฯ
ได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	23	แล้วเสร็จภายใน	14	วันนับแต่วันประชุม	และนำา
ส่งสำาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)	และกระทรวงพาณิชย์	ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด		พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(	www.ut.co.th	)	แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ
	 การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	23	เมื่อวันที่	19	เมษายน	2559	มีความถูก
ต้องและครบถ้วน	จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	

วาระที่ 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
	 บริษัทฯได้สรุปผลการดำาเนินงาน	 การเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญ	 และรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา			
ซึ่งปรากฏในรายงานประจำาปี	2559

ความเห็นคณะกรรมการ
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานในรอบ	1	ปีที่ผ่านมา	

วาระที่ 3 พจิารณาอนมุตังิบดลุ และบญัชกีำาไรขาดทนุหรอืงบการเงนิ ประจำาป ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
	 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั	และขอ้บงัคบับรษัิท	ขอ้	44	กำาหนดให้บรษัิทฯตอ้งจัดทำางบดลุและ 
บัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	รอบปีบัญชีของบริษัท	และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี	
และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ		

ความเห็นคณะกรรมการ 
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล	 และบัญชีกำาไรขาดทุน	 หรืองบการเงิน	 ประจำาปี	 สิ้นสุดวันที่										
31	ธันวาคม	2559		ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	และได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไร และการจ่ายเงินปันผล
	 บรษัิทฯมนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลข้ึนอยู่กับผลการดำาเนนิงานของกิจการ	ในอตัราทีไ่ม่ต่ำากวา่	1	ใน	3	ของ
กำาไรสุทธิประจำาปี	หลังหักขาดทุนสะสม	(ถ้ามี)	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำากัด	 และข้อบังคับบริษัท	 ข้อ	 47	 กำาหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรเงินกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำารอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	 จนกว่าทุนสำารองจะมี 
จำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียน	
	 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำาปี	 2559	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 ที่ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	 บริษัทฯมีผลกำาไรสุทธิจำานวน	
32,533,605	 บาท	 โดยบริษัทฯมีเงินสำารองตามกฎหมายครบร้อยละ	 25	 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับบริษัท	
และบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสมจำานวน	98,710,526	บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำาปี เปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2557 ถึงปี 2559

  รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
 1.	กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	(บาท)	 32,533,605	 24,712,093	 (27,322,011)
	2.	จำานวนหุ้น	(หุ้น)
				2.1	จำานวนหุ้นสามัญ	(หุ้น)		 45,000,000	 45,000,000	 45,000,000
				2.2	จำานวนหุ้นบุริมสิทธิ	(หุ้น)	 15,000,000	 15,000,000	 15,000,000
	3.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท	:	หุ้น)
				3.1	หุ้นสามัญ	(บาท	:	หุ้น)	 			0.00	 0.00	 0.00
				3.2	หุ้นบุริมสิทธิ	(บาท	:	หุ้น)	**	
	4.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท)
	5.	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำาไรสุทธิ	(ร้อยละ)

หมายเหต	ุ:	**	 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ	14	ต่อปี	ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับ				
																 ในปี	2559	ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน	7	ปี	ตามข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ  
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2559	แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ	เนื่องจากบริษัทฯ	 
ยงัมผีลขาดทนุสะสมจำานวน	98,710,526	บาท	สำาหรับเงนิปันผลท่ีผูถ้อืหุ้นบุริมสิทธิมสิีทธิได้รับในอตัรารอ้ยละ	14 
ต่อปี	ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี	2559	ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน	7	ปี	ตามข้อบังคับบริษัท	

วาระที่  5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำาหนดอำานาจกรรมการ และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 และข้อบังคับบริษัท	 ข้อ	 19	 กำาหนดว่า	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการจำานวน	 1	 ใน	 3	 ของจำานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำาแหน่ง	 และกรรมการ 
ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำาแหน่งอีกก็ได้	 ปัจจุบันกรรมการมีจำานวน	 9	 คน	 ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	24	กรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระมีจำานวน	3	คน	ตามรายนามดังนี้:-	
	 	 1.	นาวาเอกสุพิช			 สังขโกวิท	ร.น.	 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
	 	 2.	นางจันทรตรี		 ดารกานนท์	 กรรมการ	/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 	 3.	นางสรัญญา	 ดารกานนท์		 กรรมการ
 
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการแล้ว	 เห็นว่ากรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระทั้ง	 3	 คน	 ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา	86	ของ	พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.2535	และตามมาตรา	89/3	ของ	พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.2535	 และมีคุณสมบัติตามมาตรา	 68	 ของ	 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.2535	
เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีความรู้	 ความสามารถ	 คุณสมบัติ	 และประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม	 จึงเสนอให้ 
คณะกรรมการพจิารณาเสนอชือ่ให้ผู้ถอืหุน้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการทีค่รบกำาหนดออกจากตำาแหนง่ตามวาระทัง้	
3	คนดังกล่าว	กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการทีม่สีว่นได้เสยีได้พจิารณาแล้ว	มมีติเหน็ชอบตามแนวทางการพจิารณาที่

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนเสนอ	จงึเหน็ควรเสนอผูถ้อืหุน้มมีตเิลอืกตัง้กรรมการทีค่รบกำาหนด
ออกจากตำาแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง	3	คน	กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	ตามรายนามดังนี้	:-
	 	 	 1.	นาวาเอกสุพิช		สังขโกวิท	ร.น.	
		 	 	 2.	นางจันทรตรี		ดารกานนท์	
	 	 	 3.	นางสรัญญา	 ดารกานนท์		

	 โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชน-
จำากัด	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำาหนดไว้	
 
5.2 พิจารณากำาหนดอำานาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ  
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนดอำานาจกรรมการ	 เป็นดังนี้	 “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วม
กัน	และประทับตราสำาคัญของบริษัท	ยกเว้น	นางบุญเสริม	วิมุกตะนันทน์	นายพิลาศพงษ์	ทรัพย์เสริมศรี	และ									
นายปรีชา	วัฒนศรานนท์	ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	และ/หรือ	กรรมการอิสระ”

5.3 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ซึ่งมีแนวปฏิบัติคือ	มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพื่อให้เหมาะสม	โดยพิจารณา
เปรยีบเทยีบจากบรษิทัจดทะเบียนทีม่ขีนาดธรุกจิใกล้เคยีงกนั	ภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ผลประกอบการของบริษัทฯ	 และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน	 จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นกำาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการปี	 2560	 เป็นวงเงินไม่เกิน	 1,500,000	 บาทต่อปี	 (เท่ากับปี	 2559)	 โดยมอบหมายให้ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ
	 เหน็ควรเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจำาป	ี2560	ซึง่ผา่นการพจิารณาจากคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว	 โดยเห็นสมควรกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
เป็นวงเงินไม่เกิน	 1,500,000	 บาทต่อปี	 (เท่ากับปี	 2559)	 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
จัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป	

วาระที่  6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560 และกำาหนดเงินค่าตอบแทน
	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	และข้อบังคับบริษัท	ข้อ	52	กำาหนดว่า	ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี	โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคน
เดิมอีกก็ได้
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี	 2560	 แล้ว	 เห็น
ควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5238	 
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่	 3)	 หรือนางสาวทิพวัลย์	 นานานุวัฒน์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	 3459	 หรือ 
นางสาววิสสุตา	จริยธนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3853	หรือนายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชี	รับ
อนุญาต	เลขทะเบียน	4958	ซึ่งสังกัดบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจำาปี	2560	
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเปน็ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย	์(ก.ล.ต.)	รวมทัง้ไมม่คีวามสมัพนัธ	์	และ/หรอื	สว่นไดเ้สยีกบับรษิทั	/	บรษิทัยอ่ย	/	ผูบ้รหิาร	/	 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ	 และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	(ไมเ่ปน็ผู้สอบบญัชรีายเดียวกนักบับริษัทร่วม	บริษัทร่วมเปน็ผู้พิจารณาแตง่ตัง้
ผู้สอบบัญชเีอง)	โดยกำาหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษทัฯ	รวมการสอบทานงบการเงนิ	3	ไตรมาส	
การอ่านและพิจารณารายงานประจำาปี	รวมเป็นเงิน	1,100,000	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	จำานวน	80,000	บาท	
เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องใช้ชั่วโมงการทำางานเพ่ิมข้ึนในการทบทวนข้อมูล	 เพื่อกำาหนดเร่ืองสำาคัญในการตรวจ 
สอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี	เรื่อง	การสื่อสารเรื่องสำาคัญ 
ในการตรวจสอบ	(Key	Audit	Matters)	ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สำาหรับค่าบริการอื่นไม่มี

(หมายเหตุ	 :	 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการสอบบัญชีสำาหรับปี	 2559	 จากเดิมจำานวน	 920,000	 บาท	 เพิ่ม
ขึ้นอีก	 100,000	บาท	 รวมเป็น	 1,020,000	บาท	 เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องอ่านและพิจารณารายงานประจำาปี	 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	เรื่อง	ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น)

ความเห็นคณะกรรมการ   
	 คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ	จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง						
	 1.	นางพูนนารถ		 เผ่าเจริญ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5238	
	 	 	 	 	 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่	3)	หรือ
	 2.	นางสาวทิพวัลย์		 นานานุวัฒน์			 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3459		หรือ	
	 3.	นางสาววิสสุตา		 จริยธนากร						ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3853		หรือ
	 4.	นายกฤษดา					 เลิศวนา		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4958		

	 ซึ่งสังกัดบริษัท	 สำานักงาน	 อีวาย	 จำากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำาปี	 2560	 และกำาหนด														
เงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ	 รวมการสอบทานงบการเงิน	 3	 ไตรมาส	 การอ่านและพิจารณา
รายงานประจำาปี	 รวมเป็นเงิน	 1,100,000	 บาท	 เพ่ิมขึ้นจากปี	 2559	 จำานวน	 80,000	 บาท	 เนื่องจากผู้สอบ
บัญชีต้องใช้ชั่วโมงการทำางานเพ่ิมขึ้น	 ในการทบทวนข้อมูล	 เพื่อกำาหนดเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบและแสดง 
ความเหน็ไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชี	ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	เร่ือง	การสือ่สารเร่ืองสำาคญัในการตรวจสอบ	 
(Key	Audit	Matters)	ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สำาหรับค่าบริการอื่นไม่มี
	 บริษัทฯกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	 ตั้งแต่วันที่	 28	 มีนาคม	 2560	 จนกว่าการประชุม										
ผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ	 เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่	ณ	วันปิดสมุดทะเบียน			
พักการโอนหุ้น	 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 ครั้งที่	 24	 มีสิทธิลงคะแนนเสียง	 และมี 
สิทธิรับเงินปันผลประจำาปี	2559	ในส่วนที่พึงจะได้รับ
	 โดยบรษิทัฯไดท้ำาการเผยแพรห่นงัสอืบอกกลา่วเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ีครัง้ที	่24	พรอ้มเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่	www.ut.co.th	ตั้งแต่วันที่	17	มีนาคม	2560	เป็นต้นไป
	 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว	โดยบริษัทฯ			
จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	08.00	น.
 
	 	 	 	 	 	 โดยคำาสั่งคณะกรรมการบริษัท

            

      
	 	 	 	 	 	 (	นางชฎาพร	เจียมสกุลทิพย์	)	
	 	 	 	 	 												 								เลขานุการบริษัท	
																																																																														17	มีนาคม	2560
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 18 ฉบับที่ 4543 (1068) วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

	 โดยหนังสือฉบับนี้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า	 คณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) 
(UP) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	24	วันพุธที่	19	เมษายน	2560	เวลา	10.30	น.	ณ	ห้อง
ประชุมชั้น	9		อาคารส�านักงานใหญ่	บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	1828	ถนนสุขุมวิท	แขวงบางจาก	 
เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 23  
	 ตามที่บริษัทฯ	ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	23	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2559	นั้น	บริษัทฯ	
ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	23	แล้วเสร็จภายใน	14	วันนับแต่วันประชุม	และได้น�า
ส่งส�าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)	และกระทรวงพาณิชย์	ภายใน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด	พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.unionplastic.co.th)	แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ 
	 การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ครั้งที่	 23	 เมื่อวันที่	 20เมษายน	 2559	 มีความ 
ถูกต้องและครบถ้วน	จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
	 บริษัทฯได้สรุปผลการด�าเนินงาน	 การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญ	 และรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา				
ซึ่งปรากฎในรายงานประจ�าปี	2559

ความเห็นคณะกรรมการ 
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบ	1	ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน หรืองบการเงินประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
	 ตาม	พ.ร.บ.	บรษิัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และข้อบังคับบรษิัท	ข้อ	43	ก�าหนดให้บรษิัทฯต้องจดัท�างบดุล
และบัญชีก�าไรขาดทุน	ประจ�าปี	สิ้นสุด	ณ	รอบปีบัญชีของบริษัทฯ	และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรอง	
จากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	

ความเห็นคณะกรรมการ
	 เหน็ควรเสนอผูถื้อหุน้มีมติอนมุตังิบดลุและบญัชกี�าไรขาดทนุ	หรอืงบการเงนิประจ�าปี	สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	 
2559	ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�าไร และการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของกิจการ	 ในอัตราที่ไม่ต�่ากว่า	1	 ใน	3	
ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	หลังหักขาดทุนสะสม	(ถ้ามี)	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	ประจ�าปี	2559	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผู้สอบบัญชี	 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว	 บริษัทฯ
มีก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน	 33,611,056	 บาท	 และบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่าย
เงินปันผลได้	 คณะกรรมการจึงพิจารณาจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2559	 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ	1.34	บาท	(หนึ่งบาทสามสิบสี่สตางค์)	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	33,500,000	บาท	(สามสิบสาม
ล้านห้าแสนบาท)	คิดเป็นร้อยละ	99.66	ของก�าไรสุทธิ	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดก�าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559
 
 รายการ  ปี 2559  ปี 2558           ปี 2557

 1.	ก�าไรสุทธิ	(บาท)	 33,611,056	 27,778,586	 46,798,271
 2.	จ�านวนหุ้น	(หุ้น)	 25,000,000	 25,000,000	 25,000,000
	3.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท	:	หุ้น)	 1.34	 1.11	 1.87
	4.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท)	 33,500,000	 27,750,000	 46,750,000
	5.	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 99.66	 99.90	 99.90

ความเห็นคณะกรรมการ  
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2559	 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่								
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	 1.34	 บาท	 (หนึ่งบาทสามสิบสี่สตางค์)	 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	 33,500,000	 บาท	
(สามสิบสามล้านห้าแสนบาท)	คิดเป็นร้อยละ	99.66	ของก�าไรสุทธิ	 โดยจ่ายจากก�าไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ	
20	 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีในการค�านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา	 47	 ทวิ	 ของประมวล
รัษฎากร	ส�าหรับก�าไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นก�าไรสะสมต่อไป
	 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายช่ืออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ		 
ณ	วันที่	29	มีนาคม	2560	ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะด�าเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ�าปีแล้ว	 โดยบริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	ด�าเนินการจัดส่ง
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่	20	เมษายน	2560	เป็นต้นไป	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ก�าหนดอ�านาจกรรมการ และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
	 ตาม	พ.ร.บ.	บรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และข้อบงัคบับรษิทั	ข้อ	18	ก�าหนดว่า	ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ�าปีทกุคร้ัง	ให้กรรมการจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมอีอกจากต�าแหน่ง	และกรรมการซึง่พ้น 
จากต�าแหน่งจะเลือกเข้ามารบัต�าแหน่งอกีกไ็ด้	ปัจจุบนักรรมการมจี�านวน	9	คน	ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�า
ปีครั้งนี้	มีกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน	3	คน	ตามรายนาม	ดังนี้	:-
	 	 1.		นางสาวดาลัดย์		 ทรัพย์ทวีชัยกุล	 	 ประธานกรรมการ
	 	 2.		นายฐิติวัฒน์			 สืบแสง	 	 กรรมการ
	 	 3.		นางสาวจุฑาทิพย์		อรุณานนท์ชัย	 	 กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธี
การสรรหากรรมการแล้ว	 เห็นว่ากรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง	 3	 คน	 ไม่มีลักษณะต้อง
ห้าม	ตามมาตรา	86	ของ	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535	และตามมาตรา	89/3	ของ	พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และมีคุณสมบัติตามมาตรา	68	ของ	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535	เป็น
บคุคลผูท้รงคณุวฒุ	ิมีความรู	้ความสามารถ	คณุสมบตัแิละประสบการณ์ทีผ่่านมาเหมาะสม	โดยนางสาวจฑุาทิพย์		
อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ	ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง	เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วน
ได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และมีคุณสมบัติตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	และตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และ	ต.ล.ท.	จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง	3	คนดังกล่าว	กลับเข้า
มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	
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ความเห็นคณะกรรมการ  
	 คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสยีได้พจิารณาแล้ว	มมีติเหน็ชอบตามแนวทางการพจิารณา
ทีค่ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอ	จงึเห็นควรเสนอผู้ถอืหุ้นเลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก�าหนดออก
จากต�าแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง	3	คน	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	ตามรายนามดังนี้	:-
	 	 1.		นางสาวดาลัดย์		 ทรัพย์ทวีชัยกุล	 	
	 	 2.		นายฐิติวัฒน์			 สืบแสง	
	 	 3.		นางสาวจุฑาทิพย์		อรุณานนท์ชัย	 	 	 	
 
	 โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชน-
จ�ากัด	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯก�าหนดไว้	
	 ทั้งนี้นางสาวจุฑาทิพย์	 	 อรุณานนท์ชัย	 	 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งดัง
กล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง	 เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	 ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	 และตาม
หลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และ	ต.ล.ท.

5.2 พิจารณาก�าหนดอ�านาจกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาก�าหนดอ�านาจกรรมการ	 ดังนี้	 “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน 
และประทับตราส�าคัญของบริษัท	ยกเว้น	นางศุภางค์	ตั้งสุจริตพันธ์	นายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบูลย์	และนางสาว
จุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	และ/หรือ	กรรมการอิสระ”

5.3 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ซึ่งมีแนวปฏิบัติคือ	มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพื่อให้เหมาะสม	โดยพิจารณา
เปรยีบเทยีบจากบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดธรุกจิใกล้เคยีงกนั	ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ			
ผลประกอบการของบริษัทฯ	 และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน	 จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2560	เป็นวงเงินไม่เกิน	1,500,000	บาทต่อปี	(เท่ากับปี	2559)	โดยมอบหมาย 
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ 
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	 2560	 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก											
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว	 โดยเห็นสมควรก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน	1,500,000	บาทต่อปี		(เท่ากับปี	2559)	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่  6   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2560 และก�าหนดเงินค่าตอบแทน
	 ตาม	พ.ร.บ.	บรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และข้อบงัคบับรษิทั	ข้อ	51	ก�าหนดว่าให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ�าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช	ีและก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทกุปี	โดยจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบัตแิละค่าตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจ�าปี	2560	แล้ว	เหน็ควร
เสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	 นางพูนนารถ	 เผ่าเจริญ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 5238				
(เป็นผู้สอบบัญชีปีท่ี	 3)	 หรือนางสาวทิพวัลย์	 นานานุวัฒน์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี	 3459	 หรือ		
นางสาววิสสุตา	จริยธนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3853	หรือ	นายเติมพงษ์	โอปนพันธุ์	ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4501	สังกัดบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ�าปี	
2560		ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ล.ต.	รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์	
และ/หรือ	ส่วนได้เสียกับบริษัท	/	บริษัทย่อย	/	ผู้บริหาร	/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	
จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ	 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	 โดยก�าหนดเงินค่า
ตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน	 3	 ไตรมาส	 การอ่านและพิจารณารายงาน
ประจ�าปี	รวมเป็นเงิน	1,120,000	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	จ�านวน	70,000	บาท	เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องใช้
ชั่วโมงการท�างานเพิ่มขึ้น	ในการทบทวนข้อมูลเพื่อก�าหนดเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี	ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	เรื่อง	การสื่อสารเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	(Key	Audit	
Matters)	ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ส�าหรับค่าบริการอื่นไม่มี	
	 (หมายเหตุ	 :	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการสอบบัญชีส�าหรับปี	 2559	จากเดิมจ�านวน	950,000	บาท	
เพิ่มขึ้นอีก	100,000	บาท	รวมเป็น	1,050,000	บาท	เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องอ่านและพิจารณารายงานประจ�าปี	 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	เรื่อง	ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น)

ความเห็นคณะกรรมการ  
	 คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ	จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
	 1.	นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5238	(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่	3)	หรือ	
	 2.	นางสาวทิพวัลย์	นานานุวัฒน์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3459	หรือ	
	 3.	นางสาววิสสุตา	จริยธนากร				ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3853	หรือ
	 4.	นายเติมพงษ์	โอปนพันธุ์								ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4501		
	 ซึ่งสังกัดบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ�าปี	2560	และก�าหนดเงินค่า
ตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ	รวมการสอบทานงบการเงิน	3	 ไตรมาส	การอ่านและพิจารณารายงาน
ประจ�าปี	รวมเป็นเงิน	1,120,000	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	จ�านวน	70,000	บาท	เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องใช้
ชั่วโมงการท�างานเพิ่มขึ้น	 ในการทบทวนข้อมูล	 เพื่อก�าหนดเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ 
ในรายงานของผู้สอบบัญชี	 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 เรื่อง	 การสื่อสารเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	 (Key	
Audit	Matters)	ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ส�าหรับค่าบริการอื่นไม่มี	
	 บริษัทฯก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	 ตั้งแต่วันที่	 29	 มีนาคม	 2560	 จนกว่าการประชุม															
จะแล้วเสรจ็	เพือ่ให้สทิธผิูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่อยู	่ณ	วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้	เป็นผูม้สิีทธเิข้าร่วมประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	24	มีสิทธิลงคะแนนเสียง	และมีสิทธิรับเงินปันผลประจ�าปี	2559
	 บรษิทัฯได้ท�าการเผยแพร่หนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ครัง้ที	่24	พร้อมเอกสารประ 
กอบการประชมุทัง้หมดในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯที่	www.unionplastic.co.th	ตัง้แต่วนัที	่17	มนีาคม	2560	เป็นต้นไป
	 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว	โดยบริษัทฯ			
จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	08.00	น.

	 	 	 	 	 													โดยค�าสั่งคณะกรรมการบริษัท

 
                
	 	 	 	 	 													(นางชฎาพร	เจียมสกุลทิพย์)	
	 	 	 	 	 																				เลขานุการบริษัท	
	 	 	 	 	 																				17	มีนาคม	2560

ประกาศ
ค�าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 24

คุณธรรม	คุณภาพ	คุณประโยชน์

กลุ่มสหยูเนี่ยน

เลขที่	11/1	ซอยเสรีไทย	62	แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510
โทรศัพท์	:	0-2517-0109-14	โทรสาร	:	0-2517-0529



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 18 ฉบับที่ 4543 (1068) วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

	 โดยหนังสือฉบับนี้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ำกัด (มหำชน) 
(UPF)	ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	24	ในวันพุธที่	19	เมษายน	2560	เวลา	13.30	น.							 
ณ	ห้องประชมุชัน้	9	อาคารส�านกังานใหญ่	บรษิทั	สหยเูนีย่น	จ�ากดั		(มหาชน)	เลขที	่1828	ถนนสขุมุวทิ		แขวงบางจาก	 
เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 23
	 ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	23	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2559	นั้น	บริษัทฯ
ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	23	แล้วเสร็จภายใน	14	วันนับแต่วันประชุมและได้น�า
ส่งส�าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)	และกระทรวงพาณิชย์	ภายใน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด	พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.unionpioneer.co.th)	แล้ว

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
	 การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ครั้งที่	 23	 เมื่อวันที่	 19	 เมษายน	 2559	 มีความ 
ถูกต้องและครบถ้วน	จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำนในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
	 บริษัทฯได้สรุปผลการด�าเนินงาน	 การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญ	 และรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา								
ซึ่งปรากฎในรายงานประจ�าปี	2559	

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบ	1	ปีที่ผ่านมา

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุน หรืองบกำรเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559  
	 ตาม	พ.ร.บ.	บรษิัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และข้อบังคับบรษิัท	ข้อ	43	ก�าหนดให้บรษิัทฯต้องจดัท�างบดุล
และบัญชีก�าไรขาดทุนประจ�าปี	สิ้นสุด	ณ	รอบปีบัญชีของบริษัทฯ	และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	

ควำมเห็นคณะกรรมกำร
	 เหน็ควรเสนอผูถื้อหุน้มีมติอนมุตังิบดลุและบญัชกี�าไรขาดทนุ	หรอืงบการเงนิประจ�าปี	สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	 
2559	ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากัด			และได้รับความเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว	

วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินก�ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล
 บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของกิจการ	 ในอัตราที่ไม่ต�่ากว่า	1	 ใน	3	
ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	หลังหักขาดทุนสะสม	(ถ้ามี)	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	ประจ�าปี	2559	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผู้สอบบัญชี	 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว	 บริษัทฯ
มีก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน	 53,312,482	 บาท	 และบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่าย
เงินปันผลได้	 คณะกรรมการจึงพิจารณาจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2559	 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ	7.10	บาท	(เจ็ดบาทสิบสตางค์)	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	53,250,000	บาท	(ห้าสิบสามล้านสอง
แสนห้าหมื่นบาท)	หรือคิดเป็นร้อยละ	99.88	ของก�าไรสุทธิ	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รำยละเอียดก�ำไรสุทธิและกำรจ่ำยเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559

 รำยกำร  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

	1.	ก�าไรสุทธิ	(บาท)	 53,312,482	 36,857,798	 25,142,982
	2.	จ�านวนหุ้น	(หุ้น)	 7,500,000	 7,500,000	 7,500,000
	3.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท	:	หุ้น)	 7.10	 4.90	 3.35
	4.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท)	 53,250,000	 36,750,000	 25,125,000
	5.	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 99.88	 99.71	 99.93

ควำมเห็นคณะกรรมกำร
 เหน็ควรเสนอผู้ถอืหุน้พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิก�าไรสทุธปิระจ�าปี	2559	เป็นเงนิปันผลจ่ายให้แก่ผูถ้อืหุน้ 
ในอัตราหุน้ละ	7.10	บาท	(เจด็บาทสบิสตางค์)	รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้	53,250,000	บาท	(ห้าสบิสามล้านสองแสน 
ห้าหมืน่บาท)	หรอืคดิเป็นร้อยละ	99.88	ของก�าไรสุทธ	ิโดยจ่ายจากก�าไรทีเ่สียภาษีในอตัราร้อยละ	20	ซึง่	ผูถ้อืหุน้บคุคลธรรมดา 
ได้สทิธิเครดิตภาษีในการค�านวณภาษีเงนิปันผลตามมาตรา	47	ทว	ิของประมวลรัษฎากร	ส�าหรับก�าไรสทุธส่ิวนทีเ่หลอืจากการ 
จ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นก�าไรสะสมต่อไป
	 โดยจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏรายชือ่อยูใ่นวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ของบริษทั	ณ	วนัที	่29	 
มนีาคม	2560	ทัง้นีก้ารจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะด�าเนนิการได้เมือ่ได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีแล้ว	โดย 
บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ด�าเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ตั้งแต่วันที่	20	เมษายน	2560	เป็นต้นไป

วำระที่ 5  พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร ก�ำหนดอ�ำนำจกรรมกำร และก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

5.1 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร
	 ตาม	พ.ร.บ.	บรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และข้อบงัคบับรษิทั	ข้อ	18	ก�าหนดว่า	ในการประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ�าปีทกุครัง้	ให้กรรมการจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมอีอกจากต�าแหน่ง	และกรรมการซึง่พ้น 
จากต�าแหน่งจะเลือกเข้ามารบัต�าแหน่งอกีกไ็ด้	ปัจจุบนักรรมการมจี�านวน	9	คน	ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�า
ปีครั้งนี้	มีกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน	3	คน	ตามรายนาม	ดังนี้	:-	
	 1.		นางยุพา	บุญช่วยดี	 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	
	 	 	 	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
	 2.		นายวัชรพงษ์	ดารกานนท์	 กรรมการ	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 3.		นายกลย์ทรรศน์	ตั้งจิตต์กุล	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ		
 
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	(โดยนางยพุา		บญุช่วยด	ีและนายวชัรพงษ์		ดารกานนท์		กรรมการ 
ทีม่ส่ีวนได้เสีย	เนือ่งจากเป็นกรรมการทีค่รบก�าหนดออกตามวาระในครัง้นีง้ดออกเสยีง)	ได้พจิารณาคณุสมบตัขิองกรรมการ
ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการแล้ว	เห็นว่ากรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระทัง้	3	คน	 
ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา	86	ของ	พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.2535	และตามมาตรา	89/3	ของ	พ.ร.บ.หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		พ.ศ.2535	และมีคุณสมบัติตามมาตรา	68	ของ	พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	
เป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุ	ิมคีวามรูค้วามสามารถ	คณุสมบตัแิละประสบการณ์ทีผ่่านมาเหมาะสม	โดยนางยพุา	บุญช่วยดี	 
และนายกลย์ทรรศน์	ตัง้จติต์กลุ	ซึง่เป็นกรรมการอสิระ	มคีณุสมบตัติามนยิามกรรมการอสิระของบริษทัฯ	และตาม 
หลกัเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และ	ต.ล.ท.	จงึเสนอให้คณะกรรมการพจิารณาเสนอชือ่ให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกต้ังกรรมการ	
ที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง	3	คนดังกล่าว	กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร
	 คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสยีได้พจิารณาแล้ว	มมีติเหน็ชอบตามแนวทางการพจิารณา	
ที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอ	จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบ 
ก�าหนดออกตามวาระในครั้งนี้	3	คน	กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	ตามรายนามดังนี้	:-
	 	 1.	นางยุพา		บุญช่วยดี
	 	 2.	นายวัชรพงษ์		ดารกานนท์	 	
	 	 3.	นายกลย์ทรรศน์		ตั้งจิตต์กุล	 	

	 โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชน-
จ�ากัด	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดไว้		
	 ทัง้นีน้างยพุ	บญุช่วยด	ีและนายกลย์ทรรศน์	ตัง้จติต์กลุ	ซึง่เป็นกรรมการอสิระทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ให้เลือก
ตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	 เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	
หรือ	 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	 ตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และ	ต.ล.ท.	

5.2 พิจำรณำก�ำหนดอ�ำนำจกรรมกำร
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาก�าหนดอ�านาจกรรมการ	 ดังนี้	 “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน		
และประทับตราส�าคัญของบริษัท	ยกเว้น	นางระพีพรรณ	สงวนศิษย์	นางยุพา	บุญช่วยดี	และนายกลย์ทรรศน์	
ตั้งจิตต์กุล	ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	และ/หรือ	กรรมการอิสระ”

5.3 พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ซึ่งมีแนวปฏิบัติคือ	มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพื่อให้เหมาะสม	โดยพิจารณา
เปรยีบเทยีบจากบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดธรุกจิใกล้เคยีงกนั	ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ			
ผลประกอบการของบริษัทฯ	 และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน	 จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2560	เป็นวงเงินไม่เกิน	1,500,000	บาทต่อปี	(เท่ากับปี	2559)	โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	 2560	 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก											
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว	 โดยเห็นสมควรก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน	1,500,000	บาทต่อปี	(เท่ากับปี	2559)	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป	

วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2560 และก�ำหนดเงินค่ำตอบแทน
	 ตาม	พ.ร.บ.	บรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และข้อบงัคบับรษิทั	ข้อ	51	ก�าหนดว่าให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ�าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช	ีและก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทกุปี	โดยจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจ�าปี	2560	แล้ว	เหน็ควรเสนอ 
คณะกรรมการเสนอผูถ้อืหุน้แต่งตัง้นางสาววสิสตุา	จรยิธนากร	ผูส้อบบญัช	ีรบัอนญุาตทะเบยีนเลขที	่3853	(เป็น 
ผู้สอบบัญชีปีที่	3)	หรือ	นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5238	หรือนางสาวทิพวัลย์	
นานานวุฒัน์	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที	่3459	หรอื	นายกฤษดา	เลศิวนา	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีน 
เลขที่	4958	สังกัดบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ�าปี	2560	ผู้สอบบัญชีดังกล่าว
เป็นผูส้อบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์	
(ก.ล.ต.)	รวมทัง้ไม่มคีวามสมัพนัธ์	และ/หรอื	ส่วนได้เสยีกบับรษิทั	/	บรษิทัย่อย	/	ผูบ้รหิาร	/	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอื
ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว	จงึมคีวามเป็นอสิระเพยีงพอในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของ
บริษัทโดยก�าหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทาน	งบการเงิน	3	ไตรมาส	การอ่าน 
และพจิารณารายงานประจ�าปี	รวมเป็นเงนิ	1,000,000	บาท	เพิม่ขึน้จากปี	2559	จ�านวน	100,000	บาท	เนือ่งจาก 
ผู้สอบบัญชีต้องใช้ชั่วโมงการท�างานเพิ่มขึ้นในการทบทวนข้อมูล	 เพื่อก�าหนด	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 เรื่อง	 การสื่อสารเรื่องส�าคัญใน 
การตรวจสอบ	(Key	Audit	Matters)	ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ส�าหรับค่าบริการอื่นไม่มี
	 	 (หมายเหตุ	:	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการสอบบัญชีส�าหรับปี	2559	จากเดิมจ�านวน	800,000	บาท	
เพิ่มขึ้นอีก	100,000	บาท	รวมเป็น	900,000	บาท	เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องอ่านและพิจารณารายงานประจ�าปี	
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	เรื่อง	ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น)

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   
 คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ	จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง	       
	 1.	นางสาววิสสุตา	จริยธนากร				ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3853	(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่	3)	หรือ
	 2.	นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ							ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5238	หรือ	
	 3.	นางสาวทิพวัลย์	นานานุวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3459	หรือ
	 4.	นายกฤษดา		เลิศวนา									ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4958		

	 ซึ่งสังกัดบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ�าปี	2560	และก�าหนดเงินค่า
ตอบแทน	ในการสอบบญัชขีองบริษทัฯรวมการสอบทานงบการเงิน	3	ไตรมาส	การอ่านและพิจารณารายงานประจ�าปี	 
รวมเป็นเงิน	1,000,000	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	จ�านวน	100,000	บาท	เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องใช้ชั่วโมงการ
ท�างานเพิม่ขึน้ในการทบทวนข้อมลู	เพือ่ก�าหนดเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี	ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	เรื่อง	การสื่อสารเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	(Key	Audit	Matters)							
ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ส�าหรับค่าบริการอื่นไม่มี
	 บรษิทัฯก�าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้	ตัง้แต่วนัที	่29	มนีาคม	2560	จนกว่าการประชมุจะแล้วเสรจ็	 
เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	24	มีสิทธิลงคะแนนเสียง	และมีสิทธิรับเงินปันผลประจ�าปี	2559
	 บรษิทัฯได้ท�าการเผยแพร่หนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ครัง้ที	่24	พร้อมเอกสารประกอบ 
การประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่	www.unionpioneer.co.th	ตั้งแต่วันที่	17	มีนาคม	2560	เป็นต้นไป
	 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว	โดยบริษัทฯ
จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	12.00	น.

		 	 	 	 										 										โดยค�าสั่งคณะกรรมการบริษัท

	 	 	 	 	 											(นางชฎาพร	เจียมสกุลทิพย์)	
	 	 	 	 	 																		เลขานุการบริษัท	
	 	 	 	 	 	 17	มีนาคม	2560

ประกำศ
ค�ำบอกกล่ำวเรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 24

คุณธรรม	คุณภาพ	คุณประโยชน์

กลุ่มสหยูเนี่ยน 1	ซอยเสรีไทย	62	แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510	โทรศัพท์	:	0-2517-0105-8,	0-2517-9052-5	โทรสาร	:	0-2517-0345
1	Soi	Serithai	62,	Minburi,	Minburi,	Bangkok,10510	Tel.	(662)-517-0105-8,	(662)-517-9052-5	Fax	(662)-5170345

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ำกัด (มหำชน)
UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 18 ฉบับที่ 4543 (1068) วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
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พิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน 
ดังกล่าว กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

ความเห็นคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีได้พจิารณาแล้ว มมีตเิหน็ชอบตามแนวทางการพจิารณาที่
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอ จงึเหน็ควรเสนอผูถ้อืหุน้มมีตเิลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก�าหนดออก 
จากต�าแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 5 คน กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-
  1.  นางอัจฉรา  จันทร์ฉาย 2. นางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง
  3.  นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล 4. นายชุตินธร  ดารกานนท์ 
  5.  นายบวรรัตน์  ดารกานนท์
  
 โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท  พ.ร.บ. บริษัทมหาชน-
จ�ากัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯก�าหนดไว้
 ท้ังนีน้างอัจฉรา  จนัทร์ฉาย และ นางสาวภคนิ ีพฤฒธิ�ารง ซึง่เป็นกรรมการอิสระท่ีได้รบัการเสนอชือ่ให้เลอืกตัง้ 
กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึง่ เป็นบคุคลทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอื 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. 

5.2 พิจารณาก�าหนดอ�านาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นควรเสนอผู้ถอืหุ้นพิจารณาก�าหนดอ�านาจกรรมการ เป็นดงันี ้“ กรรมการสองคนลงลายมอืช่ือร่วมกนัและ 
ประทบัตราส�าคญัของบรษิทั ยกเว้น นางอจัฉรา จนัทร์ฉาย  นางสาวภคนิ ีพฤฒธิ�ารง  นางสาวพกัตร์ผจง วฒันสนิธุ์   
นางบุศราค�า นีลวัชระ และนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล  ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

5.3 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติคือ มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณา
เปรยีบเทยีบจากบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดธรุกจิใกล้เคยีงกนั ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ    
ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ 
 เหน็ควรเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2560 ซึง่ผ่านการพจิารณาจากคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัฯถงึความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรก�าหนด ค่าตอบแทน 
กรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2560 และก�าหนดเงินค่าตอบแทน
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 ก�าหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคน
เดิมอีกก็ได้
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจ�าปี 2560 แล้ว เหน็ควรเสนอ 
คณะกรรมการเสนอผู้ถอืหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 4958 (เป็น
ผูส้อบบญัชปีีที ่2) หรอื นางสาวทพิวลัย์ นานานวุฒัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3459 หรอื นางพนูนารถ  
เผ่าเจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 สังกัดบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�า
ปี 2560 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /  
ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว จงึมีความเป็นอสิระเพียงพอ ในการตรวจสอบและ 
แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และเป็นผูส้อบบญัชรีายเดยีวกนักบับรษิทัย่อย  โดยก�าหนดเงนิค่าตอบแทนใน
การสอบบญัชขีองบรษิทัฯรวมการสอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส การอ่านและพจิารณารายงานประจ�าปี รวมเป็นเงนิ  
2,700,000 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ�านวน 250,000 บาท  เนือ่งจากผูส้อบบญัชต้ีองใช้ชัว่โมงการท�างานเพิม่ขึน้  
ตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการทบทวนข้อมูล เพื่อก�าหนดเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง การสื่อสารเรื่องส�าคัญในการ
ตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส�าหรับค่าบริการอื่นไม่มี
  
ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง           
 1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือ  
 2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ  
 3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 

ซึ่งสังกัดบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ�าปี 2560 และก�าหนดเงินค่าตอบแทน 
ในการสอบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมการสอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส การอ่านและพจิารณารายงานประจ�าปี รวมเป็น 
เงิน 2,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 250,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องใช้ชั่วโมงการท�างาน 
เพิม่ขึน้ ตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่ปลีย่นแปลง รวมทัง้มกีารทบทวนข้อมลู เพือ่ก�าหนดเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง การสื่อสารเรื่องส�าคัญใน 
การตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส�าหรับค่าบริการอื่นไม่มี
 บริษัทฯก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 จนกว่าการประชุมผู้ถือ
หุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 24 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจ�าปี 2559

 โดยบริษัทฯได้ท�าการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 24 พร้อม
เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sahaunion.co.th ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 
2560 เป็นต้นไป

 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ
จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น.
             
               โดยค�าสั่งคณะกรรมการบริษัท

               (นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์) 
                     เลขานุการบริษัท 
                    17 มีนาคม 2560

ประกาศ
ค�าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 24

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED 

1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-311-5111 โทรสาร 02-331-5668
1828 Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260 Tel. (662)-311-5111 Fax (662)-331-5668

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
กลุ่มสหยูเนี่ยน

 โดยหนังสือฉบับนี้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) (SUC)  
ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 24 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารส�านักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 23
 ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 นั้น บริษัทฯ
ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 23 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้น�า
ส่งส�าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahaunion.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ 
 การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีความถูก
ต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
 บริษัทฯได้สรุปผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญ และรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา    
ซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พจิารณาอนมุตังิบดลุและบญัชกี�าไรขาดทนุ หรอืงบการเงนิ ประจ�าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ก�าหนดให้บริษัทฯต้องจัดท�างบดุล
และบัญชีก�าไรขาดทุนประจ�าปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจาก 
ผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ�าปี สิ้นสุดวันที่          
31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�าไร และการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต�่ากว่า 1 ใน 3 
ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ�าปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว บริษัทฯ     
มีก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 1,181,021,856 บาท และบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ
จ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงพิจารณาจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี 2559 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 600,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.80 ของก�าไรสุทธิ 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดก�าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559

 รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
 1. ก�าไรสุทธิ (บาท)  1,181,021,856 574,218,181 1,205,798,667
 2. จ�านวนหุ้น (หุ้น) 300,000,000 300,000,000 300,000,000
 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 2 1.50 1.75
 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 600,000,000 450,000,000  525,000,000
 5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 50.80 78.37 43.54

หมายเหตุ : ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี 2559 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่         
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 600,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.80 ของ
ก�าไรสทุธ ิโดยจ่ายจากก�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรรซึง่เป็นก�าไรทีผ่่านการเสยีภาษเีงนิได้นติบิคุคลในอตัราร้อยละ 30  
ซึง่ผู้ถอืหุน้บคุคลธรรมดาได้สิทธเิครดติภาษใีนการค�านวณภาษเีงนิปันผลตามมาตรา 47 ทว ิของประมวลรษัฎากร 
ส�าหรับก�าไรสุทธิของปี 2559 ให้ยกไปเป็นก�าไรสะสมต่อไป
 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายช่ืออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะด�าเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีแล้ว โดยบริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ด�าเนินการ
จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

วาระที่  5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ก�าหนดอ�านาจกรรมการ และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดและข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 ก�าหนดว่า ในการประชุมสามัญ-       
ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมอีอกจากต�าแหน่ง และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งจะเลือกเข้ามารับต�าแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันกรรมการมีจ�านวน 15 คน ในการประชุมสามัญ-       
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระมีจ�านวน 5 คน ตามรายนามดังนี้ :-
 1. นางอัจฉรา   จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 2. นางสาวภคินี  พฤฒิธ�ารง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
     กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 3. นางสาวดาลัดย์   ทรัพย์ทวีชัยกุล รองประธานกรรมการ
 4. นายชุตินธร   ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ /กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 5. นายบวรรัตน์   ดารกานนท์ กรรมการ
 
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (โดยนายชตุนิธร ดารกานนท์ และนางสาวภคนิ ีพฤฒธิ�ารง  
ซึง่เป็นกรรมการทีมี่ส่วนได้เสยี เนือ่งจากเป็นกรรมการท่ีครบก�าหนดออกตามวาระในครัง้นีง้ดออกเสยีง)ได้พจิารณา 
คุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบก�าหนดออกจาก
ต�าแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 และ
ตามมาตรา 89/3 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของ 
พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 เป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุ ิมคีวามรูค้วามสามารถ คณุสมบตัแิละประสบการณ์
ที่ผ่านมาเหมาะสม โดยนางอัจฉรา  จันทร์ฉาย และนางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติ
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. จึงเสนอให้คณะกรรมการ



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4543 (1068) วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

LONDRI-OM-170117-01
โทร. 0-2907-9995 08-1933-3583

• เพศชาย
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ
 และปริมณฑลเปนอยางดี

พนักงาน
ขับรถสงของ

คาแรง 500 บาท/วัน

089498-OM-201016-01

• บริการจัดส�งพนักงาน
• พนักงานดูแลผู�ป�วย+ผู�สูงอายุ
• พนักงานแม�บ�าน+แม�ครวั
• พนักงานพี่เลี้ยงน�องแรกคลอด
 ถึงน�องโต
• คนสวน-คนขับรถ
• รับฝากดูแลผู�ป�วย-ประจำศูนย�ฯ
• โดยพนักงานที่มีประสบการณ�

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

เบอรโทร. 02-5651998 
081-4886185, 081-3561497

รับสมัครดวน

0273393-OM-231216-01

รับสมัครพนักงานรับ-สงเอกสาร 7อัตรา• ชาย/หญิง • มีประสบการณ
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
• วุฒิม.3ขึ้นไป 

ติดตอ บ.วาย.เอ็น.เอ็กซเพรส เซอรวิส จำกัด 
ลาดพราว 130 โทร.0-2733-9322-23

023840-OM-140317-01

1. ผูจัดการฝายขาย   1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
 • มีประสบการณ 5 ปขึ้นไป • มีบุคคลค้ำประกัน

2. เจาหนาที่ฝายขาย   5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ 1 ปขึ้นไป
 • มียานพาหนะเปนของตนเอง • มีบุคคลค้ำประกัน

3. เจาหนาที่เขียนแบบ    1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา สามารถใชโปรแกรม SOLIDWORKS ได

4.หัวหนาแผนกแมพิมพโลหะ  1 อัตรา
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป 
 • มีประสบการณดานตั้งแมพิมพโลหะ 3-5 ป

5. หัวหนาฝายแมพิมพโลหะ    1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหการ, เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวของ
 • มีประสบการณ 5-7 ป ดาน TOOL & DIE ENGINEEING และวิศวกรรม IE

6. วิศวกรโลจิสติกส      2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง 
 • ติดตอประสานงานการขนถายชิ้นสวน/สินคาภายในโรงงาน
 • มีประสบการณ 2-3 ป

 

บริษัท ลีโกโคเงียว จำกัด
ผูผลิตตูเซฟนิรภัยและเครื่องใชสำนักงานกำลังขยายการผลิตและสงออก

ตองการรับสมัครบุคลากรเขารวมงานดังนี้

ผู�สนใจส�งจดหมายสมัครงานพร�อมระบุเงินเดือนที่ต�องการได�ที่ ฝ�ายบุคคล

บริษัท ลีโกโคเงียว จำกัด
เลขที่ 2 หมู� 5 ซ.วัดด�าน ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. 0-2384-0027, 0-2757-2003  E-mail : Somboon@leeco.co.th
027116-OM-140317-01

 สนใจติดตอสมัครไดที่ ราน เจ แอนด พี
ซอย เอกมัย 21 หรือ ทองหลอ 20 (เขาได 2 ฝง)

โทร. 0-2711-6621, 08-1949-0806
ซออออออออออออยยยยยยยยยยยยยยยยยย เอกม

โทร.

2 อัตรา
ชางทำผมรับสมัครดวน      

 • เพศชาย/หญิง 
  • มีประสบการณ
   • เงินเดือน 15,000.-+
    คอมมิชชั่น++



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4543 (1068) วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

TAITI-OM-071216-01

0252803-OM-080217-01

สนใจสามารถสงจดหมายหรือสมัครงานดวยตนเองไดที่ บริษัท ที.เอส.อาร.เทเลคอม ซีสเท็มส จำกัด
เลขที่ 12, 14 ถนนรัตนาธิเบศร 28 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2528-0383-5 ตอ 524 (คุณอัญชลี)
หรือทาง E-mail : sales@tsr.co.th

ติดตอสำนักงานไดทุกวัน ตั้งแตวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-17.00 น.

ชางติดตั้งและบริการ  3 อัตรา
(ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส/ชางคอมพิวเตอรหรือเทียบเทา)

 บริษัท ที.เอส.อาร.เทเลคอม ซีสเท็มส จำกัด
บริษัทฯจำหนายสินคาพรอมติดตั้งระบบกลองวงจรปด CCTV Panasonic, ระบบสัญญาณกันขโมย Bosch
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม Bosch, ระบบตูสาขาโทรศัพท PABX Panasonic, NEC ประสงคจะรับสมัคร
บุคลากรในตำแหนงดังนี้

 คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป ผานการเกณฑทหารแลว
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปหรือผูมีประสบการณ
 • ขยัน ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบพรอมเรียนรู
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ 
  (ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 • ขับรถยนตหรือมอเตอรไซคได

บริษัทฯทำงานวันจันทร-ศุกร
เวลา 08.00-17.00 น. หยุดเสาร-อาทิตย

ในกรณีที่ทำงานวันหยุด มีคาลวงเวลา (O.T.)
ออกงานตางจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงให

โทร. 0-2579-7070 www.025798899.com

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

• อายุไมเกิน 30 ป
• วุฒิปร�ญญาตร�สาขาบัญช� บร�หารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
 มนุษยศาสตร สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร ศิลปศาสตร
• เง�นเดือนขั้นต่ำรวมคาครองช�พ 15,000 บาท
• ปรับเง�นเดือนทุกปขั้นสูงสุด 53,710 บาท
• โบนัสไมเกิน 4 เดือน • สัญญาจางถึงเกษียณอายุ 60 ป

งานมั่นคง พรอมโบนัส สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่ 1 มี.ค.-28 เม.ย.60

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

• อายุไมเกิน 30 ปอา เกิยไมมเกิ
่

2 อัตรา 

SAHAKRON-OM-140317-01



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4543 (1068) วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

VRPAD-OM-080317-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

silkscreen-PIN-050117=C3_01

• ช่างซิลค์สกรีน
• อัตราเงินเดือน 
  13,000 บาทขึ้นไป/เดือน
• มีประกันสังคม+ค่าล่วงเวลา

โทร. 0-2072-2331, 
0-2735-9152, 
084-455-5246

รับสมัครด่วน

สนใจติดต่อ : เคที พริ้นติ้ง 99/2572 ซ.นักกีฬาแหลมทอง 1  

แยก 2-3 ถ.กรุงเทพ-กรีฑา แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

TURIAN-OM-071216-01

ติดตอ 08-1624-9004

ติดตอ 08-1624-9004 ไรละ 2 ลาน

ราคา
800,000/ไร

ขายสวนทุเรียน+ผลไม 30 ไร
สวนสมบูรณเก็บผลไดทั้งป
หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. 

ริมทางขึ้นเขาใหญ

ขายที่ดิน 10 ไร บางเลน
แถมที่งอก 5 ไร

อยูในซ.วัดรางกำหยาด
หนาติดถนน หลังติดคลอง

แม่บ้าน_P1_100317_01

รับสมัคร
ด่วน !!!

รับสมัคร
ด่วน !!!

แม่บ้านขายของ
หน้าร้าน 1 อัตรา

สนใจติดต่อ 

โทร.09-2443-9018
สนใจติดต่อ 

โทร.09-2443-9018

• เพศหญิง วุฒิม.3 
• อายุ 35 ปีขึ้นไป
• มีบุคคลค�้าประกัน
• สถานที่ท�างาน
  อยู่ใกล้โลตัล พระราม 1

081499-OM-101416-01

•	 จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก		(แรกเกดิ-เข้าโรงเรยีน)	
•		แม่บ้าน	•	ผช.พยาบาล	
•		ดูแลผู้สูงอายุ	•	ผู้ป่วยทั่วไป
•		ผู้ป่วยหนัก	•	อัมพฤกษ์	•	อัมพาต		
•		ให้อาหารทางสายยาง	
•		ดูดเสมหะที่บ้าน		โรงพยาบาล	
	 ทั้งประจ�า-ไปกลับ	กทม.-	ตจว.	
	 โดยพนักงานที่มีประสบการณ์

ศูนย์มัคคพัฒน์

รับสมัครพนักงานทุกต�าแหน่ง
ติดต่อ คุณกัญณลัคน์

เบอร์โทร. 081-4990136
02-3935076, 02-7482128 

59 เฉลิมพระเกียรติฯ ซ.9 



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4543 (1068) วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

สยามคอมโป-P1-150317=4*6_01

รับสมัคร
 1. พนักงานขายอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ 2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. พนักงานขายแม่พิมพ์อุตสาหกรรม  2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 3. พนักงานสโตร์         1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. เสมียนธุรการ         1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป 
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำ�หน่�ยอะไหล่เฟอร์นิเจอร์

สนใจติดตอ่ได้ท่ี บรษิทั สยามคอมโป จำากัด
เลขที่ 23 ซอย 6 เสรี 7 ถ.พระราม 9 ตัดใหม่ (58) แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทร : 0-2300-4526-7โทร : 0-2300-4526-7

บริษัท สย�มคอมโป จำ�กัดบริษัท สย�มคอมโป จำ�กัด

คอนโดมิเนียมหรูใหเชา หองชุด 8 ชั้น

โทร. 0-2246-2748, 0-2642-1824, 0-2641-1863

พรอมเขาอยูไดทันที
คมนาคมสะดวก ติดถนนนนทบุรี 1
หางจากถ.รัตนาธิเบศร 500 ม.
ใกลรพ.พระนั่งเกลา-ตลาดสินทอง-
วัดแจง-โลตัส หองรับแขกระเบียงกวาง
มองเห็นสระน้ำ มีเฟอรฯ ตู เตียง
แอร ผามาน ชุดรับแขก โทรศัพท
สระวายน้ำเด็ก, ผูใหญ ลิฟต
มีรปภ.ตลอด 24 ชม.

หองใหญ 96 ตร.ม. คาเชา 9,000 บาท/เดือน
1 หองโถงใหญ มี 2 หองนอน หองครัว (มีเตาแกสปรุงอาหารได)

24627-AOM-091015-01

0232012-OM-200317-010951-OM-080317-01 0951-OM-080317-01

รับสมัคร

งาน
พารตไทม

ชวยออกบูธ
บัตรเครดิต

คุณ พิมมี่
โทร. 09-5138-4789, 08-6568-4168

ในสุวรรณภูมิ 3 โมงเชา ถึง 3 โมงเย็น
วันละ 300 บาท อาหารฟรี!!

รับสมัคร

งาน
พารตไทม ชวยออกบูธ

บัตรเครดิต

คุณ พิมมี่ โทร. 09-5138-4789, 08-6568-4168

ในสุวรรณภูมิ 3 โมงเชา ถึง 3 โมงเย็น
วันละ 300 บาท อาหารฟรี!!

CH -P1-200317=4*6_01

โทร.

บริษัทฯจำ�หน่�ยหลอดไฟ LED และโคมไฟ

ต้องก�รรับสมัครพนักง�นในตำ�แหน่ง

สนใจติดต่อ
บริษัท ซีเอชไลท์ติ้งเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด

เลขที่ 129/28 หมู่ 2 ซอยวัดสิงห์ ต.ส�มโคก

อ.ส�มโคก จ.ปทุมธ�นี 12160

พนักงานขาย    1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
 • เงินเดือนสูง+คอมมิชชั่น
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
   เกี่ยวกับ LED จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

บรษิทั ซเีอชไลทต์ิง้เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จำ�กดั

08-9177-209008-9177-2090
0-2581-10220-2581-1022

E-mail : chlightingthailand@outlook.com
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F3001_อาคารพาณชิย์_614

ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (4 ชั้น รวมดาดฟ้า)ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (4 ชั้น รวมดาดฟ้า)

สนใจติดต่อ โทร.064-972-4456สนใจติดต่อ โทร.064-972-4456

พร้อมกิจการมินิมาร์ต
ขนาด 21 ตร.ว. 
2 ห้องนอน 3 ห้องน�้า แอร์ 3 ตัว 
มีพื้นที่ด้านข้าง (สามารถเดินเข้าข้างตึกได้)
อยู่ ซ.ลาดพร้าว 96 
มีพื้นที่จอดรถหน้าตึก พร้อมอยู่

ราคา 4,500,000 บาท

095854-OM-180217-01

200 ตร.ว.
ขายท่ีดิน

09-5854-6656
09-5646-1544

โครงการ
ฟาสวยน้ำใสเขาใหญคันทรีคลับ
ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง

นครราชสีมา
ที่จัดสรร ทำเลดี เหมาะคาขาย

สนใจติดตอ โทร.

025710-OM-200317-01

1. พนง.ขายโครงการบานจัดสรร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป 
 • มีประสบการณงานขายอสังหาริมทรัพย

2. โฟรแมน 1 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 40 ป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาการโยธา กอสราง
 • มีประสบการณควบคุมงานกอสรางอยางนอย 2 ป

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด เลขที่ 85/11 หมู 3
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 0-2571-0563-4, 0-2571-7600

Email : tunyasiri.dao@hotmail.com www.hongprayoon3.com

บริษัทฯดำเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย กำลังขยายงานโครงการ ตองการ
รับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เขารวมงานดังนี้

โ

บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ชวีติปี 2560 โรงภาพยนตร์บาง กอก 
แอร์เวย์สบลริูบบอน สยามพารากอน 
J 5.15 น. ชัยเฉลิม ญญานุ-   
วตัร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
การตลาดและการขาย บมจ.ทาทา 
สตลี (ประเทศไทย) แถลงข่าว มอบ
ทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญา
นพินธ์ ประจ�าปี 2559 ทีอ่าคารอ�า 
นวยการคณะวศิวกรรมศาสตร์ภาค
วชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรม-
ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ J 17.45 

ประเทศสูไ่ทยแลนด์ 4.0” ทีโ่รงแรม 
เชอราตนั แกรนด์ สขุมุวทิ J 10.00 
น. พชัร สมะลาภา รองกรรมการ
ผูจ้ดัการอาวโุส ธนาคารกสกิรไทย 
เปิดแคมเปญ “พร้อมเพย์ K สุด 
ปลอดภยั ใครๆ กเ็พย์” ทีล่านกจิ-
กรรมอเนกประสงค์ ตลาด อ.ต.ก.J 
13.30 น. วพิล วรเสาหฤท กรรม 
การผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั กรงุเทพ
ประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) แถลง
ข่าวทศิทางธุรกจิของกรงุเทพประกัน

J 10.00 น. เสรมิสกลุ คล้าย- 
แก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
เป็นประธานในงานแถลงข่าวพร้อม
แสดงปาฐกถาพเิศษ ในงานเสวนา 
“Smart City. Safe City.-เทคโนโล-
ยีพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ขับเคลื่อน

น. อภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ์ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เปิดงาน
และปาฐกถาพเิศษ ในโอกาสครบ
รอบ 36 ปี สมาคมธุรกิจบ้านจัด  
สรร ที ่โรงแรมดสุติธาน ีกรงุเทพฯ 
J 19.00 น. ววิฒัน์ เลาหพนูรังษี 
กรรมการบรหิาร บรษิทั อารยีา พรอพ 
เพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน) จดังานเปิด
ตวัโครงการ ” THE AVA’S GRAND 
OPENING NIGHT ที ่ดเิอวา สขุมุ-
วทิ 77

ธนพงษ์ จริาพาณชิกลุ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร กลุม่บรษิทั ธนจริา ผู้ 
น�าเข้าและจดัจ�าหน่าย “PANDORA”  
(แพนดอร่า) แบรนด์เครือ่งประดบั
และจิเวลรี่ช่ือดังสัญชาติเดนมาร์ก 
จดังาน “PANDORA SPRING/
SUMMER 2017” แนะน�าคอลเลก
ช่ันใหม่ล่าสดุต้อนรบัฤดใูบไม้ผลปิระ 
จ�าปี 2560 พร้อมเปิดตัว “DO” 
Campaign (ด ูแคมเปญ) 
 โดยไฮไลท์ในงานเปิดตัวคอล  
เลกช่ันและแคมเปญครั้งน้ี ได้ 4 
นางแบบและนกัแสดงสาวสวยชือ่ดงั
ร่วมพรเีซนต์ความงามของคอลเลก
ช่ันนี ้ น�าโดย น�า้ตาล-ชลติา ส่วน
เสน่ห์ มสิยนูเิวร์ิสไทยแลนด์ 2016, 
โยเกร์ิต-ณฐัฐชาช์ บญุประชม, ต้า
เหนิง-กัญญาวีร์ สองเมือง และ 
แพนเค้ก-เขมนจิ จามกิรณ์ พร้อม
ด้วยดาราและเซเลบรติีผู้ห้ลงรกัใน
แบรนด์ แพนดอร่า อาท ิยมู ิเคียงสริิ, 
พมิพ์พชัร วชัรเสว,ี พมิพ์ทอง วช-ิ  
ราคม, ธณัย์สติา กงัวานณรงค์กลุ, 
เจนนภิา ศรวีไิลฤทธิ,์ กญัญารตัน์ 
สตัยจติต์, สริมิา ไชยปรชีาวทิย์, พ-ิ
ยะดา นันทะ, เศรษฐริดา ภคัสริพิชัร
กลุ และอรฉตัร เลาหพล ร่วมงาน
 เจสซี ่ศริวิริยิพนู ผูจ้ดัการฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์แพนดอร่าเล่าถงึ แคม 
เปญ DOว่า แพนดอร่า งานนีจ้ดัขึน้
เพือ่สะท้อนและสนบัสนนุผูห้ญงิยคุ
ใหม่ทีม่คีวามเชือ่มัน่ในตนเอง สร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้หญิงรู้สึกมุ่งมั่น
และแข็งแกร่ง ใช้ชีวิตอย่างมีความ

คอลเลกช่ันใหม่‘PANDORA’

ของแคมเปญ DO ซึง่หมายถงึ “การ
ท�า” แต่ละสิง่ให้คุม้ค่าเตม็ทีก่บัชวีติ 
เพิ่มความม่ันใจด้วยสไตล์ที่พิเศษ
ของ PANDORA ตอกย�า้ให้เหน็ถงึ
ความส�าคัญของการใส่เคร่ืองประ 
ดบัเสรมิความมัน่ใจให้ผูห้ญงิมคีวาม

หมายโดยมีไอคอนหญิงระดับโลก
มาตัวแทนของหญิงสาวที่มีแรงบัน 
ดาลใจมาแนะน�าแนวทางให้กับผู้
หญงิยคุใหม่ในการแสดงความเป็น
ผู้น�าในการท�างาน ผู้หญิงที่มีพลัง
อันมุ่งมั่นเหล่าน้ีถือเป็นหัวใจหลัก

เป็นตัวของตัวเอง แคมเปญนี้สะ-   
ท้อนให้เหน็ถงึพลงัของการร่วมมอื
กนัในการทีจ่ะกล้าเป็นตัวของตัวเอง
 ด้าน น�า้ตาล-ชลติา ส่วนเสน่ห์ 
มสิยนูเิวร์ิสไทยแลนด์ 2016 บอกว่า 
เสน่ห์ของ แพนดอร่า คอลเลกชัน่   
นีอ้ยูท่ีส่สีนัสดใสของควิบกิซโีคเนยีร์
ทีม่ใีห้เลอืกถงึ 7 ส ี สามารถหยบิ
ชาร์มสต่ีางๆ มาเลอืกใส่ในชวีติประ 
จ�าวนัได้และยงัเข้ากบัทกุชดุได้ง่ายๆ 
น�า้ตาลคดิว่า เครือ่งประดบักเ็หมอืน
เครือ่งส�าอางทีเ่มือ่เราแต่งเตมิแล้ว
ท�าให้กลายเป็นคนมีสไตล์และน่า
สนใจ อกีทัง้ยงัช่วยเสรมิเสน่ห์ให้กบั
ผูห้ญงิได้เป็นอย่างด ี เครือ่งประดบั
ทีข่าดไม่ได้เลยคอื “แหวน” เพราะ
รู้สึกว่าเป็นคนข้อนิ้วใหญ่เลยต้อง  
หาแหวนสวยๆ มาใส่เพือ่เพ่ิมความ
มัน่ใจ 
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กอบกาญจน์ วฒันวรางกูร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงท่องเทีย่วและกฬีา เปิด
งานนทิรรศการ “เสน่ห์เทีย่ว เสน่ห์ไทย” เพือ่แสดงผลงานจาก “โครงการ
พฒันาสินค้าต้นแบบของที ่ระลกึเพือ่การท่องเทีย่ว” พร้อมทัง้มอบต้นแบบ
สนิค้าทีร่ะลกึให้กบัเครอืข่ายผู ้ประกอบการใน 18 พืน้ทีท่่องเทีย่ว 

สวุพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม เป็นประธานเปิด
งานนทิรรศการผลติภณัฑ์ราชทณัฑ์ ประจ�าปี 2560 ภายใต้แนวคดิ “๑ คน 
๑ ทกัษะ” เพือ่จดัจ�าหน่ายสนิค้าและผลติภณัฑ์จากฝีมอืของผูต้้องขงัท่ีได้รับ
การฝึกวชิาชพีภายในเรอืนจ�าและทณัฑสถาน 

พงษ์ศกัด์ิ แห่ล้อม ผูจั้ดการฝ่ายการตลาด บรษิทั เหลก็สยามยามาโตะ ร่วม
กบั พลเรอืโทสรุศกัดิ ์เมธยาภา ผูบ้ญัชาการทพัเรอื ภาคที ่1 มอบบ้านโครง 
สร้างเหลก็ เอชบมี พร้อมพืน้ทีใ่ช้สอยให้กบัประชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืด
ร้อนจากน�า้ท่วมครัง้ใหญ่ในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร 

ปรญิญา เพง็สมบตั ิผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย 
ฮโิรโตะ คมิรุะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากดั เปิด “ศนูย์เรยีนรูช้มุชนพลงัเกษตรสร้างสขุสยามคโูบต้า-ห้วยตาด
ข่า” ที ่ต�าบลหนองอ้อ อ�าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 

สพุนัธุ ์ มงคลสธุ ี ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม ธนาคารกรงุไทย  มอบรางวลัการประกวดรอบชงิชนะเลศิ โครงการ 
“กรุงไทย ต้นกล้าสขีาว ประจ�าปี 2559” ซึง่ได้แก่ ทมี จกิกะลาโมเดล จาก
โรงเรียนกนัทรารมณ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ดวงตา พงษ์วไิลย์ ผูจ้ดัการใหญ่การตลาด CORPORATE MARKETING 
บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ ร่วมกบั สธุา เขยีวสะอาด ผอ.ฝ่ายสือ่สารการตลาด 
บมจ.เมอืงไทยประกนัชวีติ และ จริพฒัน์ สนิไชย AVP ฝ่ายการตลาดบตัร
เครดติธนาคารกรงุเทพ แถลงข่าวงาน “Summer Fantasy” 

มร.รชิาร์ด จเูชร ี กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยผลติภณัฑ์ยบิซัม่ จ�ากดั 
(มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับ พงษ์ศกัดิ ์มหทัธนสกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บริษัท เพซ อนิทเีรยี เซอร์วสิเซส จ�ากดัในงานเลีย้ง “Gyproc Thank You 
Party 2017” ที ่เชอราตนั โฮเทล็แอนด์ ทาวเวอร์ส กรงุเทพฯ

ชตุเิดช ชยตุ ิรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารอาวโุส-คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ บมจ.
บตัรกรงุไทย จดักจิกรรม “เรือ่งเล่าจากผูถ้วายงานใกล้ชดิ สูค่มความคดิ สร้าง
แรงบนัดาลใจ สบืสานค�าสอนพระมหากษตัรย์ิ รชักาลที ่๙” เพือ่น้อมร�าลกึใน
พระมหากรณุาธคิณุขององค์พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
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พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในพธิส่ีงมอบ 
“โครงการเสรมิสร้างคณุภาพชวีติของนักเรยีนในโรงเรยีนท่ีด้อยโอกาสประจ�า
ปี 2559” ทีโ่รงเรยีนบ้านทรายแก้ว จ.ชมุพร โดยมี โกสุม เมฆมงคลชยั ผู้
จดัการฝ่ายกจิการเพือ่สงัคม บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เข้าร่วมในพธีิ 

เจ้าวรจักร ณ เชยีงตุง ท่ีปรกึษากิตติมศกัด์ิ สมาคมนกัเรยีนเก่าองักฤษในพระบรม
ราชปูถมัภ์ จดังานเลีย้งแสดงความยนิดแีด่ พษิณ ุสวุรรณะชฎ เอกอคัรราชทตู
ไทย ณ กรงุย่างกุง้ ซึง่ก�าลงัจะย้ายไปด�ารงต�าแหน่ง เอกอคัรราชทตูไทย ณ กรงุ
ลอนดอน สหราชอาณาจกัรบรเิตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนอื 

ดร.สมชยั สจัจพงษ์ ประธานกรรมการ ธนาคารกรงุไทย ร่วมเป็นสักขพียาน
ในการมอบรถพยาบาลฉกุเฉนิ พร้อมอปุกรณ์ช่วยชวีติเบ้ืองต้น ทีผู่บ้รหิารและ
พนักงานบรจิาคให้กบัโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบลบ้านเปียงหลวง จงัหวัด
เชียงใหม่ โดยม ีสรวชิญ์ ทนุมิง่ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล เป็นผูร้บัมอบ 

มยรุ ีชยัพรหมประสทิธิ ์รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่อาวโุส บรษัิท สยาม
พวิรรธน์ จ�ากดั จดังาน “Siam Center Idea Avenue X Cheeze&Looker 
Magazine presents #iamsiamish” เปิดตวั 100 นายแบบนางแบบมาก
ความสามารถรุน่ใหม่ทีผ่่านการคดัเลอืกจากแคมเปญ #iamsiamish
 

อดีปิ โอคร์ู ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ไดเรค็เอเชยี (ประเทศไทย) จ�ากดั 
มอบรางวลัให้กบัอูค่ณุภาพทีไ่ด้รบัคะแนนโหวตสงูสดุจากลกูค้าทีเ่ข้ารับบริการ
ในปี 2559 ได้แก่ บรษิทั โตโยต้านนทบรุ ีจ�ากดั โดยม ีจมุพล สวัุฒนพงษ์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้บัมอบรางวลัคณุภาพงานซ่อมดเีด่น   

สรุพิงษ์ ตนัตยิานนท์ ผูจ้ดัการวซ่ีาประจ�าประเทศไทย มอบโปสการ์ดจาก
แคมเปญ “Not a Tourist : See Thailand through Local Eyes” ให้แก่ 
นพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสนิค้าและธรุกจิท่องเทีย่ว ททท. เพือ่น�า
ไปแจกจ่ายผ่านเครอืข่ายของ ททท. ทัว่โลก 

สนัชยั ห้างชยัเจรญิ กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั สยามไฟเบอร์กลาส จ�ากดั 
น�าทมีพนกังาน เข้าปรบัปรงุพืน้ทีเ่พือ่ใช้ในการศกึษา พร้อมมอบอปุกรณ์
การเรียนการสอน รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ เด็กนักเรียน 
โรงเรยีนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรอืงฉายอปุถมัภ์) จ.สระบรุี

ผศ.ดร.พนามาศ ศรวีรรณกลุ คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
บางเขน น�านสิติปรญิญาโท คณะเกษตร วชิาการ จดัการธรุกจิเกษตรในงาน
ส่งเสรมิ เข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูานโครงการสามพรานโมเดล และฟังบรรยาย 
จาก อรษุ นวราช เลขานกุารมลูนธิสิงัคมสขุใจ ที ่โรงแรมสามพราน รเิวอร์ไซด์ 


