
ยิง่ดิน้ยิง่เจบ็
สัญญาประชาคมถูกเผยแพร่
ออกมาแล้วประกาศไม่ยอมรบั 
ยิง่จะท�าให้ถล�าลกึลงไปในเกม
ทีต้่องการทาสใีห้เป็นพรรคเจ้า
ปัญหา ย่ิงดิ้นย่ิงเจ็บ มองมุม
ไหนก็ยากที่จะแก้เหลี่ยมให้
พลิกกลับมาเป็นพระเอกสร้าง
ความปรองดอง

กรณีพรรคเพ่ือไทยออกมา
เรียกร้องให้ยกเลิกคณะกรรม 
การ คณะอนกุรรมการเกีย่วกบั
การสร้างความปรองดองของ
รฐับาลคสช. แล้วให้จัดตัง้คณะ
กรรมการกลางที่เป็นอิสระขึ้น
มาท�าหน้าที่แทน ไม่เพียงแต่
สายเกินแกง ยังไม่พ้นถูกมอง
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ไม่เอามนษุยธรรม ไม่เอาศลี
ธรรม เท่ากับปิดประตูความ
มาเป็นมนษุย์  3

มิคสัญญียุค!
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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 

คนเล็กตัวโต!

“กสิกร”
ลุย“พร้อมเพย์” 

ฉุก(ละหุก)คิด 3

“ยอริส”รับ
“ผมขึ้นกับนาย”

กีฬา 6

เศรษฐกิจ 4

PTGลุย
พลังงานครบวงจร

เศรษฐกิจ 5

โลกประณาม
โจมตีอังกฤษ

ต่างประเทศ 7
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ แม้มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแก้เหลี่ยมการเมืองที่เสียไป
 แต่ต้องบอกว่า “รู้ตัวเมื่อสาย”

 เมือ่คณะกรรมการอสิระได้ด�า 
เนินการแล้วเสรจ็ตามกรอบระยะ
เวลาท่ีก�าหนดไว้ให้เผยแพร่ราย 
งานและข้อเสนอดงักล่าวต่อสา-
ธารณชนพร้อมกับการเสนอต่อ
คณะกรรมการ ป.ย.ป. และรัฐ 
บาล โดยจะต้องไม่มกีารเปล่ียน 
แปลงแก้ไขข้อเสนออันเป็นสาระ
ส�าคญัของคณะกรรมการอสิระ
 ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการอสิระจะต้องมี
การน�าไปปฏบิตัใิห้เกดิเป็นรปูธรรม 
และผูกพันผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
และในระหว่างการด�าเนนิการของ
คณะกรรมการอิสระ คสช.และ
รัฐบาลต้องสร้างบรรยากาศของ
ความเป็นประชาธปิไตยโดยเปิด

เป็นรปูธรรมและยัง่ยนื โดยเสนอ
ให้รฐับาลจดัต้ังคณะกรรมการอสิระ
ซึง่มาจากทุกภาคส่วน เป็นกลาง
และเท่ียงธรรม ได้รบัการยอมรบั
จากสังคม โดยให้น�าข้อมูลท่ีได้
จากคณะอนกุรรมการรบัฟังความ
คิดเห็น ส่งให้กับคณะกรรมการ
อิสระดังกล่าวเพ่ือใช้ประกอบใน
การด�าเนินการต่อไป
 ท้ังนี ้ให้ยกเลกิคณะกรรมการ
เตรยีมการเพือ่สร้างความสามคัคี
ปรองดอง คณะอนกุรรมการบรู-
ณาการข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 
และคณะอนุกรรมการจัดท�าข้อ
เสนอกระบวนการปรองดอง ซึง่มี
องค์ประกอบท่ีขาดความเป็นอิ-
สระและความเป็นกลาง

ยิง่ดิน้ยิง่เจบ็
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โอกาสให้มีการเสนอความคิด
เห็นได้อย่างเสรี และยกเลิกค�า  
สัง่และประกาศของ คสช.หรอืหวั 
หน้า คสช.ที่จ�ากัดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนทัง้หมด
 ข้อเสนอต่างๆเหล่านี ้แม้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้เหลี่ยม
การเมอืงทีเ่สยีไป แต่ต้องบอก
ว่า “รูต้วัเมือ่สาย”
 สายเพราะบัดนี้การรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านคณะอนุกรรม 
การรบัฟังความคดิเหน็เพือ่สร้าง
ความสามัคคีปรองดองใกล้ปิด
จอ็บเตม็ทแีล้ว และตามธงทีป่ระ 
กาศออกมาจะได้ร่างสัญญาประ 
ชาคมร่างแรกเพือ่เผยแพร่ต่อประ 
ชาชนภายในเดอืนมถินุายนนี้
 การออกมาเรียกร้องให้ยก 
เลกิคณะกรรมการเตรยีมการเพือ่
สร้างความสามคัคปีรองดอง คณะ
อนกุรรมการบรูณาการข้อคดิเหน็
และเสนอแนะ และคณะอนกุรรม 
การจัดท�าข้อเสนอกระบวนการ
ปรองดอง เพือ่ตัง้คณะกรรมการ
กลางที่เป็นอิสระขึ้นมาท�าหน้าที่ 
ไม่เพยีงแต่สายเกนิแกง ยงัไม่พ้น
ถูกมองว่าเริ่มตีรวนเตะถ่วง ขัด
ขวางการสร้างความปรองดอง
 ยิ่งหากร่างสัญญาประชาคม
ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วประกาศ
ไม่ยอมรบั ยิง่จะท�าให้ถล�าลกึลง
ไปในเกมท่ีต้องการทาสีให้เป็น
พรรคเจ้าปัญหา ตีรวน ขดัขวาง 
ไม่ต้องการให้เกิดความปรองดอง
 ยิง่ด้ินยิง่เจบ็ มองมมุไหน
กย็ากทีจ่ะแก้ไขให้หลดุพ้นกล
เกมทีถ่กูวางเอาไว้ได้

กระดานการเมอืงไม่ว่าจะในอดตี
ทีผ่่านมา ปัจจบุนั หรอืว่าในอนา 
คตไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะเลือก
เดินหมากตวัไหน เดนิอย่างไรก็
ดเูหมอืนว่าจะมแีต่เสยีเปรยีบ หลง
เหลี่ยมหลงเกมเดินตามแผนที่
ฝ่ายตรงข้ามวางเอาไว้เสยีทัง้หมด
 ไม่ต่างจากการตัดสินใจกระ 
โดดเข้าร่วมวงเสนอแนวทางสร้าง
ความปรองดองตามค�าเชิญของ
รัฐบาลทหารคสช.
 แม้การตัดสินใจครั้งนี้จะเข้า
ต�าราตกกระไดพลอยโจนไปเสีย
ไม่ได้ เพราะถ้าไม่ไปกเ็กรงว่าจะ
ถูกตราหน้าเป็นตัวถ่วง ไม่ต้อง 
การให้เกดิความปรองดอง
 แต่ไปมาแล้วกลบัต้องคดิ
หนักกว่าเดมิ
 การที ่พล.ต.ท.วโิรจน์ เปา-
อินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรค
เพือ่ไทย ได้ส่งจดหมายถงึ พล.อ. 
ชยัชาญ ช้างมงคล ปลดักระทรวง
กลาโหม ในฐานะประธานคณะ
อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น
เพือ่สร้างความสามคัคปีรองดอง 
เร่ือง ข้อเสนอแนะเพือ่น�าไปสูก่าร
สร้างความสามัคคีปรองดองที่

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4544 (1069) วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4544 (1069) วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
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 ค�าว่า “สนัโดษในคู่ครอง” จบเห่ มนษุย์ 
เกดิน้อยกไ็ปโทษคมุก�าเนดิ อาตมาว่าพืน้
ฐานความเป็นมนุษย์ต้องมีเมตตา มีสัม-
มาอาชพี มสีนัโดษในคูค่รอง มสีจัจะและ
มคีวามไม่ประมาท 5 ประการนี ้เป็นฐาน
ของความเป็นมนษุย์ ถ้าเกดิเป็นมนษุย์ได้
ต้องมี 5 ฐานธรรมเหล่านี้  
 ถ้าไม่มีชาติหน้าก็เป็นอสูรกาย เดรัจฉาน 
ด้วยเหตุนี้ละมั้งที่เขาบอกว่าคนเกิดน้อย คน
ชรามาก เมื่อมีเด็กน้อยลง บางโรงเรียนถึงกับ
ต้องยุบ จนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขต้อง
รณรงค์ให้มีลูกเพื่อชาติ มันคงไม่ใช่เรื่องคุม
ก�าเนดิอย่างเดยีว มนัเป็นเพราะคณุธรรมทีว่่า
สันโดษไม่ม ีเมตตากไ็ม่ม ีมแีต่จติใจทีต่�่าทราม 
โหดร้าย แทงข้างหลงัทะลขุ้างหน้า แทงหวัด้วย
ไขควงกนัอย่างนี ้ จงึท�าให้รูเ้ลยว่าชาตหิน้าคง
ไม่มีโอกาสได้เป็นมนุษย์อีกแล้ว ต้องเป็นเด-
รจัฉานต�า่ทรามกนัไปเรือ่ยๆ เพราะฉะนัน้เวลา
นีจ้งึท�าให้ได้คดิว่า คนทีจ่ะเกดิเป็นมนษุย์ต้อง
มีพ้ืนฐานคุณธรรม ถ้าพ้ืนฐานไม่ดีก็ไม่ได้มา
เป็นมนุษย์ มนุษย์ก็เลยน้อยลง คนน้อยลง 
อาตมาก็ขอให้ใคร่ครวญกันให้ดีนะ ใครที่คิด
ไม่เอามนุษยธรรม ไม่เอาศีลธรรม ขาดทั้ง 2 
ส่วนนีก้เ็ท่ากบัปิดประตคูวามมาเป็นมนษุย์ ไป
ผุดไปเกิดเป็นเปรต อสูรกาย เดรัจฉาน สัตว์
นรก 
 อาตมาไปบิณฑบาตบางจุดในกรุงเทพฯ 
เหน็แล้วแทบไม่อยากไปอกี เพราะแต่งเนือ้แต่ง
ตัว การแสดงอาการ กินเหล้าเมายา สูบบุหรี่
ของสตรีเพศ เรียกว่า สมบัติกุลสตรีแทบไม่มี
ให้สบายตาสบายใจเลย เห็นแล้วก็สังเวชใจว่า
ท�าไมมันตกต�่าได้ขนาดนี้ 
 เป็นจรงิอย่างทีห่ลวงพ่อพทุธทาสบอก
ว่า “ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะพิ-
นาศ” โลกก�าลังจะย่อยยับเพราะกิเลส
หนา ตัณหาก็ตามมา ศีลธรรมไม่กลับมา 
ความโหดร้ายใจด�าอ�ามหิตก็จะตามมา 
มิคสัญญียุคก�าลังจะเข้ามา ยังไงก็ขอให้
ช่วยกนัประคบัประคอง ช่วยเอาศลีธรรม
กลับมา จะได้อยู่กันได้อย่างร่มเย็น
  เจริญพร

ความวิปริตและมิจฉาทิฐิของสังคมไทยขณะนี้
ดูต�่าลงกว่าทุกยุค จะอ้างเพราะเศรษฐกิจตก   
ต�า่ แต่บางคนเขากไ็ม่ได้ท�าตวัตกต�า่ตามภาวะ
เศรษฐกิจ แต่บางคนกลับยอมแพ้ แบบนี้ไม่
ถกูต้องแน่นอน ยงัไงกอ็ยากจะฝากว่า ถ้าโทษ
ความยากจน โทษเศรษฐกิจล่มจม แล้วเรา
ยอมจมไปด้วย โดยไม่เบรก ไม่รัง้ ไม่ยบัยัง้หกั
ห้าม แล้วไปโทษเศรษฐกจิ อย่างนีก้เ็อาตวัรอด
แบบแน่ๆ มนัเป็นเรือ่งไม่ถกูไม่ควร ถ้าเศรษฐ 
กิจไม่ดี ฉันก็ต้องไม่ดีด้วย ไม่ยอมเป็นคนดี 
มนักเ็ป็นคนใช้ไม่ได้ จึงต้องบอกว่า ถ้าเป็นคน
ดต้ีองประคบัประคองความด ีไม่ยอมให้เศรษฐ 
กิจมากระชากลากไป ถ้าให้เศรษฐกิจกระชาก
ลากไป ก็เป็นคนที่อ่อนไหวปวกเปียกเกินไป 
คนที่มีวุฒิภาวะยอมรับสภาพได้ 
 อาตมาไปบิณฑบาตปรากฏเห็นอยูเ่สมอว่า 
มีการเถียงกันแปลกๆ เช่น ผู้หญิงกับผู้ชายคู่
หนึ่งเถียงกัน ท่าทางเหมือนเป็นสามีภรรยา 
หลุดปากมาค�าหนึ่งได้ยินถนัดหูว่า กูนอนกับ
มงึ กูไม่ได้ตงัค์ กใ็ห้กไูปนอนหาตงัค์บ้างส ินอน
กับคนอื่น เขาจ่าย เขาให้ มึงไม่ได้ให้อะไร ไม่
จ่ายอะไร แล้วกูจะไปนอนกับมึงท�าไม 
 โอ้โห..ค�าพดูแบบนี ้คนทีเ่ป็นนกัข่าวเขาไป
ส�ารวจแถวถนนราชด�าเนิน สนามหลวง ก็ยัง
มีผีขนุน พวกสะกิดผู้ชายไปกันมั้ย อายุก็ไม่ใช่
น้อยๆ 50–60 หรือ 30-40 ปี แสดงว่าไม่ใช่
แค่พทัยาเท่านัน้ทีเ่ป็นเมอืงบาป แทบจะทกุซอก
ทุกซอยไม่เอาศีลธรรมน�าหน้าเลย เอาเศรษฐ 
กิจแก้ปัญหาปากท้องกันอย่างเดียว  

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

 

กเิลศหนา ตณัหากต็ามมา ศลีธรรม
ไม่กลับมา ความโหดร้ายใจด�าอ�า-
มหิตก็จะตามมา มิคสัญญียุคก�าลัง
จะเข้ามา  

In Brief : ย่อความ

มิคสัญญียุค!

การวิสามัญฆาตกรรม “ชัยภูมิ ป่า
แส” หรอื “จะอุ”๊ นกักจิกรรมชาวลา
หู่ ซึ่งญาติระบุอายุ 17 ปี แต่ต�ารวจ
ระบุอายุ 21 ปีนั้น ก�าลังเป็นประเด็น
ร้อนในโลกออนไลน์ ซึ่งมีการโพสต์
และแชร์แฮชแทก็ “#RIPชยัภมู”ิ เรยีก
ร้องให้มกีารตรวจสอบสาเหตกุารตาย
ของ “ชัยภูมิ” ให้กระจ่างชัด  
 แม้ผู้มีอ�านาจจะประกาศให้ตรวจ
สอบอย่างโปร่งใส แต่การแถลงข่าวของ
เจ้าหน้าทีร่ฐักลบัปกป้องเจ้าหน้าท่ีทหาร
ทีช่ดัเจนว่าเป็นการป้องกนัตวัเองของ
เจ้าหน้าที ่ซึง่ “ชยัภมู”ิ พยายามขว้าง
ระเบดิท�าร้ายเจ้าหน้าทีแ่ละยงัระบวุ่า 
“ชยัภมู”ิ เกีย่วข้องการค้ายา ใช้เงนิฟุม่ 
เฟือย มีรถขับ
 ปฏิกิริยาของภาคประชาชนและ
องค์กรต่างๆ จงึออกมาอย่างต่อเนือ่ง 
เรียกร้องให้ทางการด�าเนินการสอบ 
สวนกรณดัีงกล่าวอย่างเป็นอสิระ และ
ให้ความคุ้มครองพยาน ชาวบ้านใน
ชุมชน และครอบครัวของผู้เสียหาย
จากการข่มขูคุ่กคามใดๆ จากเจ้าหน้า 
ที่รัฐด้วย
 ไม่ว่าจะเป็นแอมเนสตี้ อินเตอร์-
เนชั่นแนล ฮิวแมนไรท์วอทช์ ภาคี
องค์กรและเครือข่าย 31 องค์กร มูล 
นธิผิสานวฒันธรรม และคณะกรรม-
การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯลฯ
 เมือ่ “ความจรงิ” ยงัไม่ปรากฏ
และยงัไม่มใีครรูว่้าเหตกุารณ์จรงิ
เป็นอย่างไร แต่กระแสสงัคมต่าง
กย็�า้ว่ากรณขีอง “ชยัภมู”ิ คงจะไม่ 
“ตายฟร”ี เหมอืนหลายกรณทีีผ่่าน
มา!

คนเล็กตัวโต!



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4544 (1069) วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

‘กสกิร’ลยุ‘พรอ้มเพย’์5ลา้นรหสั

 นายพชัร สมะลาภา รองกรรม 
การผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกร
ไทย กล่าวว่า ได้เปิดบรกิารโอนเงนิ
พร้อมเพย์แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา
เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา 
ผ่านช่องทาง K-ATM, K-Cyber และ 
K-Mobile Banking PLUS สามารถ
โอนเงนิให้ผูร้บัเงนิทีล่งทะเบยีนพร้อม
เพย์ไว้แล้วกบัทกุธนาคาร ซึง่ลกูค้าเริม่
คุ้นเคยในการท�าธรุกรรมผ่านพร้อม
เพย์มากขึ้น โดยมีรายการโอนเงิน
ผ่านระบบพร้อมเพย์ของธนาคารกสิ 
กรไทย ทัง้ทีเ่ป็นลกูค้าโอนเงนิออก 
รบัโอนจากธนาคารอืน่และโอนภาย 
ในธนาคารเองเพิม่จากเฉลีย่ประมาณ 
10,000 รายการต่อวนัช่วงเดอืนมกรา 
คม-กมุภาพนัธ์ เป็นประมาณ 23,500 
รายการต่อวนัช่วงเดอืนมนีาคม หรือ
เตบิโตกว่า 130% ทัง้นี ้ประมาณ 80% 
ของธรุกรรมในเดอืนมนีาคมเป็นราย 
การโอนข้ามธนาคาร
 ธนาคารกสกิรไทยเชือ่ว่าแนวโน้ม
ปริมาณธุรกรรมและยอดผู้ลงทะ-
เบยีนจะเพิม่ขึน้อย่างก้าวกระโดด เนือ่ง 
จากมีความสะดวก ปลอดภัย ประ 
หยดัค่าธรรมเนยีมทีจ่ะเป็นช่องทาง
หลักอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสที่
ธนาคารจะรกุตลาดมากยิง่ข้ึน เน่ือง 
จากมฐีานกลุม่ลกูค้าทัว่ไป (Mass) ที่
ใช้บรกิารของธนาคารกสกิรไทยเป็น

ธนาคารหลกัถงึ 30% และกลุม่ลกูค้า
ทีม่รีายได้ระดบักลาง (Middle In-
come) ประมาณ 23% ขณะทีล่กูค้า
ผกูเบอร์โทรศพัท์มอืถอืกบับญัชพีร้อม
เพย์ในปัจจบุนัมีเพียง 5.5 ล้านเลข
หมาย จากหมายเลขโทรศพัท์มอืถอืท่ัว
ประเทศเกอืบ 90 ล้านเลขหมาย โดย
เป็นสมาร์ทโฟนราว 90%
 ดงันัน้ ในไตรมาส 2 ธนาคารกสิ 
กรไทยจงึเปิดตวัแคมเปญ “พร้อมเพย์ 
K สดุ ม่ันใจ ใครๆกเ็พย์” เพ่ือเพ่ิม
ยอดผูส้มัครใช้เคแบงก์พร้อมเพย์จาก
ปัจจบุนั 3 ล้านรหสัเป็น 5 ล้านรหสั
ภายในสิน้ปีนี ้ซึง่จะช่วยกระตุน้ให้ลกู 
ค้าท�าธรุกรรมการเงนิผ่านระบบอเิลก็ 
ทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนอกี 45-50% ซึง่จะ
ช่วยผลกัดนัการใช้จ่ายแบบไร้เงนิสด
ในชวีติประจ�าวนัของคนไทย ช่วยชาติ
ประหยดัค่าใช้จ่ายและท�าให้ธนาคาร
ลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสด 
ทัง้การส�ารองเงินสด การขนย้ายและ
เติมเงินสด การท�าประกันเงินสด 
ฯลฯ ซึง่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้าน
บาทต่อปี  
 ธนาคารกสิกรไทยมีเป้าหมาย
เดนิสายลงพืน้ทีใ่นตลาดสด ตลาด
นัด เช่น ตลาดอตก. ร้านค้ารายย่อย 
โดยเม่ือพ่อค้าและแม่ค้าสมัครใช้
พร้อมเพย์ ต่อไปลกูค้ากจ็ะสามารถ
โอนเงนิผ่านพร้อมเพย์ด้วยหมายเลข

โทรศพัท์มือถอืเพ่ือช�าระค่าสนิค้าและ
บริการได้
 นายพชัร กล่าวว่า ท่ีผ่านมาบรกิาร
พร้อมเพย์สามารถให้บรกิารได้อย่าง
ปลอดภยั สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะ
การโอนเงินสามารถท�าธุรกรรมได้
อย่างม่ันใจ เน่ืองจากมีชื่อผู้รับเงิน
ปลายทางขึ้นก่อนจะยืนยันรายการ
โอนทกุครัง้ นอกจากนี ้ ธนาคารยงั
จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าบุคคลที่สมัคร
เคแบงก์พร้อมเพย์ ฟรีค่าธรรมเนยีม
การโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ทุก
ธนาคาร ทกุวงเงนิ ตัง้แต่วนันี-้30 
มิถนุายน 2560
 ปัจจบุนัมลีกูค้าลงทะเบยีนใช้งาน
บริการพร้อมเพย์กับธนาคารกสิกร
ไทยมากกว่า 3 ล้านรหสัพร้อมเพย์  
แบ่งเป็นการลงทะเบยีนด้วยบตัรประ 
ชาชน 52% และหมายเลขโทรศพัท์
มอืถอื 48% โดยช่องทางทีล่กูค้าใช้ลง
ทะเบยีนพร้อมเพย์มากทีส่ดุคอื K- 
Mobile Banking PLUS ส�าหรบัการ
ลงทะเบยีนของลกูค้านิตบิคุคล ธนา 
คารเริม่ให้ลงทะเบยีนโดยใช้บญัชธีนา 
คารผูกกับเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี
ผ่านช่องทางสาขาและผู้จัดการสัม-
พันธ์ลกูค้าของธนาคาร 

เศรษฐกิจ

เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ : นายสุธีร์  
โล้วโสภณกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายบรหิารเงนิ ธนาคาร ซไีอ
เอม็บ ีไทย และ นายอดศิร เสรมิ-  
ชัยวงศ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอ
เอม็บ ีไทย เปิดตวั ‘หุน้กู้ท่ีมีอนพัุนธ์
แฝง Maxi EQ’ เสนอขายแก่ผูล้งทนุ
รายใหญ่ตามประกาศส�านักงานคณะ
กรรมการ กลต. เงนิลงทนุขัน้ต�า่ 5 
ล้านบาท และทวคีณูครัง้ละ 1 ล้าน

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,350.00 บาท

 ขาย 20,450.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,981.00  บาท

 ขาย   20,450.00 บาท

ราคาทองค�า

ภาวะหุ้น 23 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) 

34.89

38.02125

45.02875

4.5713

0.3232

25.047

+2.06  1,568.72  
  38,378.33
+1.83  2,235.53  
  26,693.80
+1.18  993.25  
  19,901.40
-2.10  593.64  
  2,194.78

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1,686.00  +2.05

2,389.70  +3.87

2,623.42  +7.16

1,851.82  +2.60

2,439.39  +4.47

2,892.11  +1.69

1,278.58  -2.00

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,515.45 

11.77 

ธนาคารกสิกรไทยเร่งเพิ่มยอดพร้อมเพย์ โดยเปิดแคมเปญ
ใหญ่ “พร้อมเพย์ K สดุ มัน่ใจ ใครๆกเ็พย์” เจาะตลาดสด ตลาด
นดั ร้านค้า ตัง้เป้าคนลงทะเบยีนรวม 5 ล้านรหสั ชรูายการธรุ-
กรรมผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์เพ่ิมขึน้ 45-50% คาดช่วยลด
ต้นทนุบรหิารจดัการเงนิสดเฉลีย่ 1,000 พนัล้านบาทต่อปี

4,926.23 

12.84 

-410.79 

-

12,301.40 

32.05 

11,905.84 

31.02 

395.56 

-

17,315.98 

45.12 

17,794.15 

46.37 

-478.18 

- 

ฮ่องกง ซื้อ 1,246.70 ขาย 1,247.10
ลอนดอน ซื้อ 1,246.70 ขาย 1,247.10



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 18 ฉบับที่ 4544 (1069) วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั พี
ทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ PTG เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัท
ตั้งเป้าปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 
30-40% เมื่อเทียบกับปี 2559 
ที่มีปริมาณการขายรวม 2,900 
ล้านลติร โดยตัง้งบลงทนุ 5,000 
ล้านบาท เพือ่ขยายและปรบัปรงุ
ธุรกิจหลัก 3,500 ล้านบาท ธุร-
กิจ Non-oil 500 ล้านบาท และ
ธุรกิจใหม่ 1,000 ล้านบาท
 ส่วนสถานีบรกิารน�า้มนัทีปั่จ 
จุบันมีกว่า 1,400 สาขา ภายใน
สิน้ปีน้ีต้ังเป้าจะเพิม่ขึน้เป็น 1,800 
สาขาท่ัวประเทศ ทั้งจะเพิ่มจ�า-
นวนผูถ้อืบตัร PT Max Card เป็น 
7.4 ล้านสมาชิก เพิ่มขึ้นจากปี 
2559 ทีม่จี�านวน 5.6 ล้านสมาชกิ
 ด้านกลุ่มธุรกิจ Non-Oil น�า

โดยกาแฟพันธุ ์ไทยจะมีสาขา
ครบ 100 สาขากลางปีนี้ และจะ
เพิ่มเป็น 200 สาขาทั่วประเทศ
ภายในสิ้นปี 2560 ซึ่งไม่จ�ากัด
พื้นที่แค่ในสถานีบริการน�้ามัน
เท่านั้น แต่จะขยายไปตามห้าง
สรรพสินค้า ศูนย์การค้า มหา-
วทิยาลยัและสนามบินต่างๆ เพือ่
ให้เข้าถึงผู้บริโภคง่ายขึ้น ตลอด
จนเพิ่มจ�านวนร้านแม็กซ์ มาร์ท 
(Max Mart) เป็น 140 สาขาทั่ว
ประเทศ รวมถึงน�้ามันเครื่องคุณ 
ภาพสงูภายใต้แบรนด์ PT Max-
nitron ที่ก�าลังจะเปิดตัวอย่าง
เป็นทางการไตรมาส 1 นี ้โดยตัง้
เป้ายอดขายที่ 5 ล้านลิตรในปี 
2560
 ขณะทีก่ารลงทุนในโครงการ
อุตสาหกรรมปาล์ม คอมเพล็กซ์ 
(Palm Complex) ล่าสดุสามารถ
เริ่มกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

ได้เต็มรูปแบบในช่วงไตรมาสที่ 
3 ของปีนี้ ธุรกิจที่ส�าคัญที่จะเข้า
มาเสริมคือ เอทานอล โดยร่วม
มือกับ บริษัท เอี่ยมบูรพา จ�ากัด 
ก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล 
จากกากมันส�าปะหลัง มีก�าลังผลิต 
2 แสนลิตรต่อวัน มูลค่าการลง 
ทุน 1,500 ล้านบาท ผ่านบริษัท 
ร่วมทุน “อินโนเทค กรีน เอ็น-
เนอยี”  ซึง่พทีีจีถอืหุน้ 60% โดย
ใช้เทคโนโลยีของซัปโปโร โฮล-
ดิ้งจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ช่วยลด
ต้นทนุ เสรมิศกัยภาพการท�าก�า-

พิทักษ์ รัชกิจประการ 

ไรในระ ยะยาว 
 นอกจากนี ้การลงทนุในบรษิทั 
อาม่า มารีน จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ AMA ผู้เชี่ยวชาญในการ   
ให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทาง
ทะเลและทางบก จะเข้ามาช่วย
เพิม่ศกัยภาพด้านการบรหิารจดั 
การระบบขนส่งให้ได้ประโยชน์
สูงสุดและให้ผลตอบแทนที่ดีให้
แก่บรษิทัท้ังในปัจจุบนั และอนา-
คต
 “ในปี 2560 เราตั้งเป้าที่จะ
ขยายสาขาให้เป็น 1,800 สาขา 
ซึง่ถ้าสามารถขยายสถานบีรกิาร
ตามที่วางเป้าหมายไว้ เราจะขึ้น
เป็นอนัดบัหนึง่ของจ�านวนสถานี
บรกิารน�า้มนั รวมถงึเป้าหมายใน
การเพิ่มปริมาณการขายที่ 30-
40% นั้น จะเป็นส่วนส�าคัญที่ท�า 
ให้ส่วนแบ่งการตลาดของเราเพิม่
ขึน้ รวมถงึธรุกจินอน-ออยล์และ
ธุรกิจด้านพลังงานอ่ืนๆ เราก็มี
แผนทีจ่ะขยายอย่างต่อเนือ่งเพือ่
ความเป็นหนึ่งในการเป็นผู้ให้
บรกิารด้านพลงังานอย่างครบวง 
จร” นายพิทักษ์ กล่าว

“พีทีจี เอ็นเนอยี” เดินหน้าเติบโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าปริมาณ
ขายโต 30-40% ขึ้นแท่นจ�านวนปั๊มน�้ามันเบอร์ 1 ขยาย
สถานีบริการน�้ามันครบ 1,800 สาขา ทุ่มงบลงทุน 5,000 
ล้านบาท เพื่อเป็นผู้น�าธุรกิจบริการพลังงานครบวงจร

ชวนสมาชกิคลายร้อน : นางประณยา นถิานานนท์ ผูอ้�านวยการ-ธรุกจิ
บตัรเครดติ “เคทซี”ี ร่วมกบั บรษิทั แบลค็แคนยอน (ประเทศไทย) จ�ากดั 
เชิญชวนสมาชกิคลายร้อนกบัแคมเปญ “ซมัเมอร์ พาราไดซ์” เพยีงสมาชกิ
บตัรเครดติเคทซีใีช้จ่ายครบ 600 บาทขึน้ไปต่อเซลส์สลปิ รบัส่วนลด 15% 
(เฉพาะค่าอาหาร และเครื่องดื่มในราคาปรกติ) ที่ร้านแบล็คแคนยอน 
เฉพาะสาขาทีร่บับตัรเครดติเท่านัน้ ตัง้แต่วนันี-้31 พฤษภาคม 2560

PTGลุยพลังงานครบวงจร

พบปะผูอ้ยู่อาศยั : ดร.ธชัพล กาญจนกลู ผูว่้าการการเคหะแห่งชาติ 
เป็นประธานเปิดงานกจิกรรมเวทเีสวนาพบปะผูอ้ยูอ่าศยัและกจิกรรม
สร้างสมัพนัธ์ สานความสขุให้กับชาวดินแดง ครัง้ที ่ 2/2560 โดยได้   
รบัเกียรติจาก นายจีระศกัด์ิ ศรพีรหมมา รองอธบิดีกรมส่งเสรมิและ
พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ร่วมเสวนาเรือ่ง “การบรูณาการช่วยเหลอื
ผูพ้กิารกับโครงการฟ้ืนฟเูมอืงชุมชนดินแดง” 
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กีฬา

โลกกีฬา

สัญญา‘ซานเชส-โอซลิ’ไม่คบื
อาร์แซน เวงเกอร์ ผู้จัดการทีม “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล ให้สมัภาษณ์ว่าการเจรจาต่อสญัญา
ใหม่ของ อเลก็ซสี ซานเชส กบั เมซตุ โอซลิ 
หยดุไว้ชัว่คราว จนกระทัง่ถงึซมัเมอร์ โดย ซาน
เชส กองหน้าทมีชาตชิลิ ีกบั โอซลิ กองกลางทมี
ชาตเิยอรมน ีวยั 28 ปีทัง้คู ่ยงัมสีญัญาเหลอืกบั
ทมีอกี 1 ปี 
 “ในช่วงเวลานี ้ เราจะไม่มกีารพดูคยุในเรือ่ง
ของสญัญาใดๆทัง้สิน้” เวงเกอร์ กล่าว “เราจะตดั 
สินใจและพดูคยุกนัอย่างจรงิจงัในเรือ่งนี ้หลงัจาก
จบฤดกูาลนีแ้ล้ว ซึง่เป็นสถานการณ์เดยีวกบั โอ

ซลิ เพราะว่า คณุยงัไม่มโีอกาสทีจ่ะเหน็ข้อตกลง
อะไร แล้วค่อยเจรจากนัต่อไป มนัจะดีกว่า หากว่า
ทกุอย่างเราจะมานัง่คยุกนัช่วงซมัเมอร์มากกว่า”  
 อาร์เซนอล ร่วงอยูใ่นอนัดบัที ่6 ในพรเีมยีร์ 
ลกี หลงัจากทีแ่พ้ 4 เกมจาก 5 เกมหลงัสดุ และ
เมือ่ถกูถามถงึอนาคตของตวั เวงเกอร์ เอง เขา
กล่าวว่า “ไม่มอีะไร เวลานีผ้มยงัคงอยูก่บัสโมสร 
และท�าหน้าทีข่องผมอย่างเตม็ที”่ 
 อาร์เซนอล มโีปรแกรมพรเีมยีร์ลกี ในวนัที่ 
2 เมษายน ต้อนรบัการมาเยอืนของทมี “เรอืใบ
สฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ ซติี้ 

ฮโูก้ ยอริส ยอมรบัว่าอนาคตของเขากบัถิน่ไวท์ 
ฮาร์ท เลน ขึน้อยูก่บั เมาริซโิอ โปเชต็ตโิน แต่ก็
ยอมรับเขาพร้อมที่จะย้ายไปเล่นทีมในยุโรป ได้
เหมอืนกนั 
 ยอริส เพิง่จะต่อสญัญากบัทมี ไปจนถงึปี 2022 
เมือ่เดอืนธนัวาคมทีผ่่านมา พร้อมด้วยค่าเหนือ่ย
สงูเป็นอนัดบัสอง เป็นรองเพยีง แฮร์ร่ี เคน กอง
หน้าคนส�าคญัของทมีเท่านัน้ 
 สเปอร์ส มผีลงานดขีึน้ผิดหผิูดตา หลงั ยอริส 
ย้ายมาร่วมทมีเมือ่ปี 2012 และในปีนี ้พวกเขากม็ี
โอกาสทีจ่ะจบฤดกูาลด้วยอนัดบัทีส่องในพรเีมยีร์-
ลกี มโีอกาสไปเล่นแชมเป้ียนส์ ลกี เป็นฤดกูาลที่
สองตดิต่อกนั 
 ในส่วนของ โปเชต็ตโิน ตกเป็นข่าวว่า ก�าลงัถกู
ทมีบาร์เซโลน่า ดงึตวัไปคมุทมีช่วงซมัเมอร์นี ้ซึง่ใน
ส่วนตวัของ ยอริส ยอมรับว่า โปเชต็ตโิน มส่ีวน
อย่างมากส�าหรบัเขาทีจ่ะอยูต่่อไปในไวท์ ฮาร์ท เลน 
 “ผมมคีวามรู้สึกทีด่กีบัสเปอร์ส แต่ในโลกของ
ฟตุบอลอะไรกเ็กดิขึน้ได้ บางอย่างคณุกไ็ม่สามารถ

ทีจ่ะปฏิเสธได้” ยอริส กล่าว 
 “แน่นอน โชคชะตาของผมขึน้อยูก่บั เมารซิิโอ 
เขามผีลต่อผมมาก ความสมัพนัธ์ของเป็นเรือ่งของ
ฟุตบอลล้วนๆ ผมเชือ่ว่าวันหนึง่เขาจะเป็นผูจ้ดัการ
ทมีทีด่ทีีสุ่ดในโลก ส�าหรับผม เขาพร้อมแล้ว” 
 ยอริส เป็นหนึง่ในนกัเตะของทมี ทีท่�าผลงาน
ได้ด ีโดยเฉพาะในเกมแชมเป้ียนส์ ลกี ท�าให้เขาได้
รับการยอมรับว่าเป็นผูรั้กษาประตรูะดบัโลกไปแล้ว 
แต่เขาเพิ่งประสบควาส�าเร็จเพียงอย่างเดียว คือ
แชมป์ลีกฝรั่งเศส กับทีมลียง เมื่อปี 2012 และ
แน่นอน เขายอมรบัว่า หากมสีโมสรชัน้น�าสนใจใน
ตวัเขา มนักย็ากทีจ่ะปฏิเสธ 
 “บางช่วงเวลามนักไ็ม่สามารถทีจ่ะปฏเิสธ ได้ 
แต่ไม่ได้หมายความว่า ผมพร้อมทีแ่ยกทางในเวลา
นี”้ นายทวารทมีชาตฝิรัง่เศส กล่าว “สเปอร์ส ไม่ใช่
สโมสรทีจ่ะสามารถประสบความส�าเร็จไปได้เรือ่ยๆ 
แต่เราพยายามท�าบางส่ิงบางอย่างอยู่ มันไม่ง่าย
เหมอืนกนัทีต้่องต่อสูก้บัยอดทมีในยโุรป แต่นัน่คอื
แรงกระตุน้ทีด่”ี  ยอริส กล่าว 

‘ยอริส’รับ‘ผมขึ้นกับนาย’

‘เมอร์เรย์’เตรยีมผ่าตดั 

‘ดลักลิช’สดดุมีอแรน 

3นักหวดผูดี้ตกรอบ 

แอนดี ้เมอร์เรย์ เตรยีมตัวเข้ารบัการผ่าตัด
ที่ข้อศอกขวา หลังจากที่เขาถอนตัวจากราย 
การไมอามี ่โอเพ่น โดยมอื 1 ของโลก ถอน
ตวัรายการเดอะมอสเตอร์ ซรีีส์่ ทีจ่ะมขีึน้ใน
วนัเสาร์นี ้ เนือ่งจากอาการบาดเจบ็ดงักล่าว 
และบินกลับกรุงลอนดอน เมื่อคืนวันพุธที่
ผ่านมา โดย เมอร์เรย์ จะเข้าทดสอบข้อศอก 
ซ่ึงได้รบัค�าแนะน�าให้หยุดพกัช่วงสปัดาห์หน้า 
ก่อนท่ีจะเข้ารบัการผ่าตดั  
  เมอร์เรย์ มอีาการบาดเจบ็รบกวน หลงั
จากทีเ่ขาตกรอบ 4 ออสเตรเลยีน โอเพ่น เมือ่
เดอืนมกราคมทีผ่่านมา ก่อนท่ีเขาจะยนืยนัว่า 
เขากลบัมาฟิตอกีครัง้ ในรายการท่ีดไูบ 

เคนนี ่ ดลักลชิ อดตีผูจ้ดัการ ทมี “หงส์
แดง” ลเิวอร์พลู กล่าวยกย่องสดดุ ีรอนน่ี มอ
แรน หลงัจากที ่มสิเตอร์ ลเิวอร์พลู เสยีชวีติ
ด้วยวยั 83 ปี เมือ่วนัพธุทีผ่่านมา ตลอดระยะ
เวลา 49 ปี ที ่มอแรน รบัใช้สโมสร ในบท 
บาทหน้าทีต่่างๆมากมาย ต้ังแต่นักเตะ กัป-
ตันทมี โค้ช และผูจ้ดัการทมีทัว่ไป มส่ีวนร่วม
ในความส�าเร็จของทีมจากแอนฟิลด์ มาก 
มาย “ตลอดระยะ 49 ปี ทัง้ในฐานะนกัเตะ 
โค้ช นกักายภาพบ�าบดั ผูช่้วยผูจั้ดการทีม 
และผูจ้ดัการทมีรกัษาการ เขามบีทบาทมาก 
มาย และอุทิศตัวให้กับทุกหน้าที่เหล่านั้น
อย่างยอดเยีย่มมาตลอด”   

แดน อแีวนส์, ฮเีธอร์ วตัสนั และ อลัแจซ 
เบเดเน 3 นกัเทนนสิจากสหราชอาณาจกัร 
พลาดท่าพ่ายตกรอบแรก รายการไมอามี่ 
โอเพ่น เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว โดย อแีวนส์ มอื 
43 ของโลก พลาดท่าพ่าย เออร์เนสโต้ เอส
โคเบโด จากสหรฐัอเมรกิา ทีผ่่านเข้ามาจาก
รอบคดัเลอืก ด้วยสอร์ 7-5, 0-6, 6-3 
 ส�าหรบั วตัสนั ทีผ่่านเข้าถงึรอบ 4 เมือ่ปี
ทีแ่ล้ว กพ็ลาดท่าพ่ายต่อ แพทรเิซยี มาเรยี- 
ติก ผู้ผ่านมาจากรอบคัดเลือก ชาวโรมา-   
เนีย ไปด้วยสกอร์ 7-6 (7-4), 6-1 ส่วนทาง
ด้าน เบเดเน ขณะทีก่�าลงัตาม แยน เลนนาร์ด 
สตรฟัฟ์ จากเยอรมน ี7-5, 4-0 ก่อนทีต้่อง
ยอมแพ้ เนือ่งจากมอีาการบาดเจ็บ  
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สเตฟาน เปอราย เสนอผลงานนี้ใน chinadaily.com สะท้อน
รายงานทีร่ะบวุ่าสกอตแลนด์เตรยีมลงประชามตแิยกตวัจากสห-
ราชอาณาจักร เพื่ออยู่กับอียูต่อไป  

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

การก่อการร้ายใกล้อาคารรัฐสภา
ในกรงุลอนดอนเมือ่วนัที ่22 มนีาคม 
เวลาประมาณ 14.40 น. ขององักฤษ 
โดยผูก่้อการร้ายทีม่เีพยีงคนเดยีว ได้
ขบัรถพุง่ชนร้ัวเหลก็บนสะพานเวสต์

 เบือ้งต้นเจ้าหน้าทีเ่ชือ่ว่าผูก่้อเหตุ
ลง มอืเพยีงคนเดยีว แต่ก�าลงัสบืสวน
ผู้สมรู้ร่วมคิด และเชื่อว่าได้รับแรง
จงูใจจากการก่อการร้ายข้ามชาต ิแต่
ไม่ให้ความเหน็เกีย่วกบัสญัชาตขิอง
คนร้าย
 ส่วนนายกรฐัมนตรเีทเรซา เมย์ 
ได้ถูกน�าตัวขึ้นรถจากัวร์สีเงินเพื่อ
ออกจากบรเิวณรฐัสภาหลงัจากเกดิ
เหตไุปยงับ้านเลขที ่10 ถนนดาวนงิ 
โดยเมย์ได้ประณามเหตกุารณ์ครัง้นี้
ว่า เป็นการก่อการร้ายทีช่ัว่ช้า เพราะ
ผูก่้อเหตจุงใจก่อเหตใุจกลางกรงุลอน 
ดอนท่ีมีผู้คนหลากหลายสญัชาตแิละ
ศาสนามาท่องเทีย่ว 
 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรมัป์ ทวีต 
ข้อความถงึนายกรฐัมนตรอีงักฤษ ขณะ
ทีท่�าเนียบขาวได้ออกแถลงการณ์อ้าง
ค�าพูดของนายทรัมป์ที่ให้สัญญาว่า 
รัฐบาลสหรัฐจะให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อน�าผู้ที่มี
ส่วนก่อเหตมุาลงโทษตามกฎหมาย
 นางองัเกลา แมร์เคลิ นายกรฐั-
มนตรเียอรมน ีกล่าวว่า เธอร�าลกึถงึ
เพือ่นชาวองักฤษและผูท้ีอ่าศยัอยูใ่น
ลอนดอนทุกคน โดยเยอรมนีเพิ่ง
ผ่านเหตุการณ์โจมตีด้วยรถบรรทุก
พุง่ชนคนในกรุงเบอร์ลนิท่ีท�าให้มีผู้

เสยีชวิีต 12 รายเมือ่เดอืนธนัวาคมปี
ท่ีแล้ว จงึขอพดูแทนเยอรมนแีละประ 
ชาชนชาวเยอรมนัว่า จะยนือยูเ่คยีง
ข้างอังกฤษอย่างม่ันคงในการต่อสู้
กบัการก่อการร้ายทกุรปูแบบ
 นายกรัฐมนตรีจสัตนิ ทรโูด ของ
แคนาดา แถลงการณ์ว่า เป็นการโจม 
ตปีระชาธปิไตยทัว่โลกและชาวแคนา 
ดาจะยนืหยดัเป็นหนึง่เดยีวกับสหราช
อาณาจกัรเพือ่ต่อสูก้บัการก่อการร้าย
 นายกรัฐมนตรีมัลคอม เทร์ินบลู 
ของออสเตรเลยี กล่าวว่า เป็นการโจมตี
รัฐสภา เสรีภาพ และประชาธปิไตยทกุ
แห่งหน รวมถงึเสนอว่าจะสนบัสนนุ
และร่วมเป็นหนึง่เดยีวกับรฐับาลสห
ราชอาณาจกรั
 นายกรฐัมนตรมีาร์ก รตัเต ของ
เนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า เราขอร�าลกึ
ถงึชาวองักฤษทกุคน
 มาเรีย ซัคฮาโรวา โฆษกกระ-
ทรวงการต่างประเทศรสัเซยี ออกมา
แถลงแสดงความเหน็ใจผูท้ีไ่ด้รบับาด
เจบ็และเสยีใจกบัญาตผิูเ้สียชีวติ ทัง้
ยงักล่าวว่า จะไม่แบ่งแยกการก่อการ
ร้ายออกเป็นประเภท เพราะมองว่า
เป็นการกระท�าทีช่ัว่ร้าย 
 ขณะท่ีนางแอมเบอร์ รดัด์ รฐัมน 
ตรีมหาดไทยอังกฤษ ออกแถลง-
การณ์ยนืยนัว่า คนองักฤษจะร่วมมอื
กนัท�าให้ผูท้ีต้่องการท�าลายค่านยิม
ของความเป็นประชาธปิไตย ความ
อดทนอดกลั้น และหลักนิติธรรม 
ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ เพราะไม่มทีาง
ทีค่่านยิมเหล่านีจ้ะถกูท�าลาย
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 18 ฉบับที่ 4544 (1069) วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

  

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 4544 (1069) วันศุกร์ที่ 24 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 4544 (1069) วันศุกร์ที่ 24 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 4544 (1069) วันศุกร์ที่ 24 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. 
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ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4544 (1069) วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

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!!

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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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
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 029715-OM-200317-01

เจาหนาท่ีฝายขาย (SALES) 5 อัตรา 
เงินเดือน 15,000 บาท (ยังไมรวมคาคอมฯและอื่นๆ)

บริษัท เซนส อินเตอรกรุป จำกัด
ประกอบธุรกิจ นำเขาและจำหนายวอลเปเปอรชั้นนำ

รับสมัครดวน

ลักษณะงาน : • ดูแลฐานลูกคาเกา+เพิ่มฐานลูกคาใหม
   • รักษายอดขายใหเปนไปตามเปา

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย วุฒิม.6, ปวช. ขึ้นไป • มีใจรักในงานบริการ ใสใจลูกคา
 • มีความตั้งใจ ขยัน มีวินัย รับผิดชอบตอหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย 
 • มีความซื่อสัตย และตรงตอเวลา  
 • แกไขสถานการณเฉพาะหนาไดดี
 **หากสามารถเดินทางไปตางจังหวัดไดและมีรถยนตสวนตัว
  จะพิจารณาเปนพิเศษ**

สวัสดิการ : ประกันสังคม เบี้ยขยัน ฯลฯสสสววัสดิการ : ประกัันสัังคม เบ้ีียขยััน ฯลฯ

029715-O

สนใจสมัครงานไดที่ 
บริษัท เซนส อินเตอรกรุป จำกัด
เลขที่ 6/1 ซ.ลาดปลาเคา 76 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2971-5861-4 ติดตอ คุณวารุณี/คุณเรวดี
E-mail : importurban@gmail.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

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
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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

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

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 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4544 (1069) วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

TAITI-OM-071216-01

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++
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ศิริลักษณ์ ไม้ไทย กรรมการบริ 
หาร บรษิทั เดอะมอลล์ กรุป๊ จ�ากดั 
เปิดงาน Make Mind by Heart 
ป้ันหัวใจด้วยฝีมือ Creative Mar-
ket ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ J 
13.45 น. ชัยเฉลิม บุญญา-      
นุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่-การตลาดและการขาย บมจ.
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) แถลง
ข่าวมอบทุนสนับสนุนการวิจัย
ปริญญานิพนธ์ ประจ�าปี 2559 

ฝายเพิ่มเติม เพาะกล้า และย้าย
กล้าไม้ จดักจิกรรม “โครงการซพีี
เอฟ รกัษ์นเิวศ ลุม่น�า้ป่าสกั เขาพระ 
ยาเดินธง” ท่ี เขาพระยาเดินธง 
จ.ลพบรีุ J 13.00 น. ศุภชยั เจยีร-
วนนท์ ประธานคณะผูบ้รหิาร เครอื
เจริญโภคภัณฑ์/ประธานคณะ
กรรมการบรหิาร บมจ.ทรคูอร์ปอ 
เรชั่น แถลงข่าวโครงการ “สาม 
เณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6” ที่ 
อาคารทรู ทาวเวอร์ J 13.00 น. 

J 07.00-11.00 น. นพดล ศริ-ิ
จงดี รองกรรมการผู้จัดการอาวุ-
โส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ น�า
ทัพจิตอาสา ร่วมกับชุมชน สร้าง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศว 
กรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโน 
โลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า-   
พระนครเหนอื J15.00 น วสษิฐ 
แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู ้จัด  
การใหญ่ เครือเบทาโกรเปิดกิจ-
กรรมแจกรางวัล เบทาโกร ช็อป 
เฮงเฮง แจกโชค 2 ชั้น ปี 4 (ครั้ง
ที่ 3) ที่เบทาโกร ช็อป สาขาประ-
ชาชื่น 

ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิ 
ยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาต ิ(สวทน.) กระทรวงวทิยา-
ศาสตร์และเทคโนโลย ีจดังาน CEO 
Innovation Forum 2017 “นวตั-
กรรมน�าไทยสูป่ระเทศพฒันาแล้ว”
 ดร.อรรชกา สบุีญเรอืง รฐั-
มนตรว่ีาการกระทรงวง วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีล่าวว่า ประเทศไทย
ก�าลงัเปลีย่นแปลงไปเป็นประเทศที่
ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทค-
โนโลยแีละนวตักรรม กระทรวงวทิย์ฯ 
จงึมบีทบาทส�าคญัในการน�าเอาวทิ 
ยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
มาใช้ขบัเคลือ่นประเทศในด้านต่างๆ 
โดยหนึง่ในหน้าทีส่�าคญัซึง่เราได้รบั
มอบหมายจากรฐับาล คอื การขบั
เคลือ่นยทุธศาสตร์ด้านวจิยัและนวตั 
กรรม ซึ่งขณะนี้ได้มีการต้ัง “สภา
นโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต”ิ 
(สวนช.) ขึน้มาแทน คณะกรรมการ
ชาตด้ิานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 3 คณะทีไ่ด้มกีารยกเลกิ
ไป เพื่อให้ความมีเอกภาพและลด
ความซ�า้ซ้อนในการท�างาน
 พร้อมทั้งได้ก�าหนดมาตรการ
แรงจงูใจเพ่ือส่งเสรมิการลงทนุด้าน
การวจิยัและพฒันา ได้แก่ มาตรการ
ด้านยกเว้นภาษีส�าหรับค่าใช้จ่าย 
RDI 300% ส�าหรับกลุ่มอุตสาห-
กรรม, กองทนุสนบัสนนุการพฒันา
ผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตั-
กรรม จ�านวน 2,500 ล้านบาท, กอง 
ทนุเพิม่ขดีความสามารถในการแข่ง 

CEO Innovation Forum 2017

สายอาชวีะ ให้เรยีนและปฏบิตังิาน
จริงในโรงงานไปด้วย ในเวลาเดยีว 
กันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
เอือ้ต่อกจิกรรมวจิยัและพฒันา ซึง่มี
โครงการน�าร่องไปแล้วคอืเมอืงนวตั 
กรรมอาหาร และสดุท้าย คือสนบั 
สนนุให้มเีกิดการอดุหนนุผลงานวัต
กรรมของไทย โดยการอนุญาตให้
หน่วยงานรัฐด�าเนินการด้วยวิธีพิ-
เศษในการจดัซือ้จดัจ้างนวตักรรมที่
อยูใ่นบญัชนีวตักรรมไทย
 ด้าน ดร.กติพิงค์ พร้อมวงค์ 

ขันของประเทศส�าหรบัอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ทีร่่วมด�าเนนิการกับ BOI, 
มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และผลติภาพของเอสเอ็มอ ีทัง้ iTAP 
ทีช่่วยสนบัสนนุ SMEs เพ่ิมมลูค่า
ทางเทคโนโลยสีูต่ลาดโลก, การพฒั 
นานวตักรรมส�าหรบั เอสเอม็อ ีด้วย
คูปองนวตักรรม และคปูองโอทอ็ป, 
มาตรการผลติและพฒันาก�าลงัคนที่
ใช้นวตักรรมเข้มข้น ผ่านโครงการ-
วลิ โรงเรยีนในโรงงาน ทีถ่อดความ
รูด้้านอตุสาหกรรมมาสอนนกัเรียน

เลขาธกิาร สวทน. เปิดเผยถงึตวัเลข
ค่าใช้จ่ายด้านการการวจิยัและพฒั-
นาของไทยว่า เป็นทีน่่ายนิดกีว่าตวั 
เลขการวิจยัและพัฒนาของไทยเพิม่
ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยเหน็ได้จากใน
ปี 2557 ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน
มกีารลงทุนท้ังสิน้ 63,490 ล้านบาท 
คดิเป็น 0.48% ของ GDP แต่ในปี 
2558 ขยบัขึน้มาเป็น 84,671 ล้าน
บาท คดิเป็น 0.62% ของ GDP ที่
ส�าคัญยังพบว่าการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาของเอกชนนั้นเพ่ิม
ขึน้อย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะอย่างยิง่
มาจากอตุสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ 
และเคม ีโดยในปี 2558 มกีารลงทนุ
เพิม่ขึน้จากเมือ่ 10 ปีทีผ่่านมา มาก
ถงึ 73% นบัเป็นสญัญาณทีด่ว่ีาภาค
เอกชนให้ความสนใจด้านวิจัยและ
พัฒนามากขึน้เร่ือยๆ ซึง่การเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่องเช่นนี้ก็ท�าให้ตั้งเป้า
หมายได้ว่า สิน้ปี 2561 ไทยจะมกีาร
ลงทุนในด้านการวิจยัและพฒันา 1% 
ของ GDP
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วรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม เป็นประธานเปิด
งาน “อาบน�า้แร่ แลระนอง” ประจ�าปี 2560 โดยม ีกฤษฎา คงคะจนัทร์ ผู้
ตรวจราชการกระทรวงวฒันธรรม รองผูว่้าราชการจงัหวดัระนอง ผูแ้ทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนเข้าร่วมงาน  
 

ดร.กมัปนาท บญุราศร ีประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไอยรา แพลนเน็ต 
จ�ากดั พร้อมคณะผูบ้รหิารจดังานฉลองครบรอบ 5 ปี “ไอยราแพลนเน็ตก้าวสู่
ปีที ่6 ปีแห่งความรุง่โรจน์ “Year of Glory” โดยม ีสมาชกิไอยราในประเทศ  
ไทย จากประเทศกมัพชูา เมยีนมาร์ และ สปป.ลาว ร่วมแสดงความยนิดี
 

สยม โรหติเสถยีร รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั วริยิะประกนัภยั จ�ากดั 
(มหาชน) ให้เกยีรตเิป็นประธานในงานแถลงข่าวและขอบคณุสือ่มวลชน 
ประจ�าปี 2560 ภายใต้แนวคิด “70 ปี วิริยะประกันภัย มุ่งสู่อนาคต                
ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้นวตักรรมบรกิาร 4.0” ทีโ่รงแรมดสุติธานี 

ฉตัรพร ราษฎร์ดษุด ี ผูว่้าราชการจงัหวดัเพชรบรุ ี พร้อมด้วย นายนภดล 
ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลว่าวนานาชาตปิระเทศไทย 2560 
ทีบ่รเิวณชายหาดชะอ�า อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุี 

อนวชั สงัขะทรพัย์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการตลาด บมจ.ห้าง
สรรพสนิค้าโรบนิสนั เปิดตวัแคมเปญ Robins On Holiday (โรบนิส์ ออน 
ฮอลเิดย์) โดยม ี คมสนั กาญจนปัญญารตัน์, ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยคุล 
สวสัดิ-์ชโูต, กนัต์ รตนาภรณ์ และ จริวรรณ ชยัรุง่เรอืง มาร่วมงานด้วย 

พระครกูาญจนธรรมชยั เจ้าอาวาสวดัหนองไม้แก่น จ.กาญจนบรีุ ร่วมกบั 
นราธิป สภุาราญ รองนายกเทศมนตร ีเทศบาลต�าบลหนองลาน และ วนัชยั 
ญาตคิ�า ผูใ้หญ่บ้าน บ้านหนองไม้แก่น ร่วมเปิดเวทใีห้ความรูเ้รือ่ง โครงการ
ชมุชนจกัรยานเพือ่สขุภาวะปี 2 พร้อมแนวคดิโรงเรยีนนวัตกรรมความดี 

สมิุตา อคัรโรจน์ ผูจ้ดัการอาวโุสผลติภณัฑ์ไอศกรมีวอลล์ บรษิทั ยนูลิเีวอร์ 
ไทย เทรดดิง้ จ�ากดั เอาใจสาวกคนชอบ (กดั) ด้วยงานอเีว้นท์สดุมนัส์อย่าง 
“มหกรรมวิง่ไล่กดั วอลล์แซนวชิทวสิอารมณ์” พร้อมแจกไอศกรมีฟรแีบบ
จดัเตม็ กบัไอศกรมีวอลล์ตวัใหม่ล่าสดุ วอลล์ ไอศกรมี แซนวชิโดยครัง้

เจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผูอ้�านวยการ สายงานตลาด บรษิทั ไทย
ดริง้ค์ จ�ากดั พาผูโ้ชคดจีากแคมเปญ “จบัใจพาเฮงไปทวัร์ฮ่องกงกบัหมอ
ช้าง” ร่วมทรปิไหว้พระแบบเอก็ซ์คลซูฟีกบั หมอช้างทศพร ศรตีลุาเจาะลกึ
ถงึถิน่วดัดงัระดบัโลกและไหว้พระเสรมิดวงรบัปีไก่ ทีป่ระเทศฮ่องกง 
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ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ อาจารย์ประจ�าภาควชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม สถา 
บนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั รบัรางวลัผูท้ีม่ผีลงาน
ดเีด่นด้านวศิวกรรมโทรคมนาคม สายอากาศเพือ่ใช้ในการสือ่สารไร้สาย 
ครัง้ที ่23 ประจ�าปี 2559 จาก พลเอกสรุยทุธ์ จลุานนท์ องคมนตรี 

ดร.สมชยั สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงการคลงั ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดงาน 
ฉลองครบรอบ 9 ปี กองทนุประกนัชวีติและกองทนุวนิาศภยั โดย สมชาย 
ด�ารงสนุทรชยั ผูจ้ดัการกองทนุประกนัชวีติ และ กมลวรรณ กรีตสิมติ ผู้
จดัการกองทนุประกนัวนิาศภยั ให้การต้อนรบั

พทิกัษ์ รชักิจประการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษัท พทีจี ีเอน็เนอย ีจ�ากดั (มหาชน) เข้ารบัพระราชทานปรญิญาดษุฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจ�าปีการศึกษา 2558 ที่หอประชุมส�านักงาน
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 

นรศิ วทิยาวรากรณ์ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ไทยยนิตนั จ�ากดั ลงนาม
เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ เศวต เศวตสมภพ กรรมการบริษัท ซีโน-
แปซฟิิค เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ�ากดั ให้เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายและกระจายสนิค้า 
“นูด้ แคปซลู ชกูาร์ฟร ีมนิต์” แต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย 

ศกิรก์กาณต์ วงศ์สเุมธรต์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลผนกึ บมจ.ไทยออยล์ ลง
นามความร่วมมอืด้านวชิาการกบั รศ.ดร.คมสนั มาลสี ีคณบด ีคณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เพือ่สานพลงั
ประชารฐัร่วมพฒันาศกัยภาพเยาวชนไทยสูเ่ป้าหมาย ไทยแลนด์ 4.0 

มร.วมิ เอน็. เอม็. ฟาเกล็  ผูจ้ดัการทัว่ไป โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ เซน็ทรัล 
พลาซา ลาดพร้าว กรงุเทพฯ น�าทมีผูเ้ชีย่วชาญการจดัดอกไม้ของโรงแรมฯ 
อบรมพื้นฐานการจัดดอกไม้เบื้องต้น แก่ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการ
สาธารณสขุ 17 (ศบส.17) ประชานเิวศน์ เนือ่งในวนัสตรสีากล 2560 

กลุม่บรษิทับทีเีอส จดังาน ‘ค่ายสถาน ีส่งความสขุจากชาวบทีเีอส กรุ๊ปฯ’ คร้ัง
ที ่ 2 โดยน�านกัเรยีนจากต่างจงัหวดั และปรมิณฑล จ�านวน 134 คน มา
ทศันศกึษา ระบบขนส่งมวลชนทีป่ระหยดัพลงังาน และสถานทีท่่องเทีย่วใน
เส้นทางรถไฟฟ้าบทีีเอส โดยมคีณะกรรมการบรรษทัภบิาลของบริษทั ร่วมงาน 

เพือ่นเรยีนหลกัสตูรภมูพิลงัแผ่นดนิ ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่2 ร่วม
แสดงความยนิดกีบั ดร.ปิยะ ตนัตเิวชยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร 
บรษิทั ซปุเปอร์รชิ อนิเตอร์เนชัน่เนล เอก็ซ์เชนจ์ (1965) จ�ากดั ในโอกาส
จบปรญิญาเอก หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัปทมุธานี 


