
ต้องการสนับสนุนเป็นท่อน�า้เลี้ยงให้กับรายการ “คืนวันสุข” ส่ังซื้อได้เลย ตัวละ 333 บาท รวมค่าส่ง EMS แล้ว!! 
ฝากบอกให้เพ่ือนๆมาแอดไลน์มาส่ังซื้อ หรือเป็นเพ่ือนกับเราที่ ID Line : @lokwannee หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ได้เลย

มีทั้งเส้ือสีขาวและด�า มี 6 ขนาดรอบอก 36” 38” 40” 42” 44” 46”
แบบล่าสุด (ศุกร์ 23 มี.ค. 61) คือรุ่น “ส้ม(โดนซะ)พรุน” ส่วน 4 รุ่นแรกคือ ห้ามจอดรถ/ชูนิ้ว/เสือด�า/ไดโนถัง

ลายเส้ือแบบที ่5 ล่าสุด..มาแล้ว!!! 
รวมค่าส่ง EMS แล้ว

สากกะเบือ!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“MINE Mobility”
รถไฟฟ้าสญัชาติไทย

เศรษฐกิจ 4

 3

สหรฐัเรยีกร้องจนี
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ชกัแม่น�ำ้ท้ังห้ำ

เศรษฐกิจ 4

แม้จะยังโยนเผือกร้อนกันไป
มา หาคนอาสาเป็นเจ้าภาพยืน่
ตีความร่าง พ.ร.ป.เลอืกตัง้ ส.ส. 
ไม่ได้ แต่ทีมชงเรื่องเพื่อให้อีก
ทมีรบัลกูเริม่ท�างานกนัแขง็ขนั
มากขึ้นเมื่อเวลาส�าหรับการ 
ยื่นตีความน้อยลงทุกขณะ จึง
ไม่แปลกที่จะได้ยินเหตุผลว่า
ยื่นตีความโรดแม็พเลือกตั้ง 
ก็ไม ่ขยับเพราะขอศาลรัฐ 

ธรรมนูญให้เร่งชี้ขาดได้ หรือ
เหตุผลท�านองว่ายื่นตีความ
เพื่อให้เกิดความชัดเจน ป้อง 
กันไม่ให้ผลการเลือกตั้งเป็น
โมฆะ แม้จะเขียนกฎหมาย 
กันมาเอง ปรับแก้กันมาเอง 
ในแม่น�้า 5 สาย แต่เมื่อ 
ชักแม่น�้าทั้งห้ามาอ้างแบบน้ี
คงไม่แคล้วยื่นตีความค่อน
ข้างแน่ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก
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ให้เป็นหน้าที่ของ สนช.
 ทั้งนี้ มีค�ายืนยันเรื่องเงื่อน 
เวลาชดัเจนแล้วว่าถ้าจะยืน่ตคีวาม
ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ต้องท�า
ภายในวันที่ 12 เมษายนที่จะถึงนี้
 แต่เมือ่นายกฯประกาศไปแล้ว
ว่าจะไม่ใช้สิทธิยื่นตีความ เผือก
ร้อนจึงถูกโยนกลับมาใส่มือ สนช. 
ซึ่งขณะนี้มีกูรูด้านกฎหมายหลาย
คนออกมายืนยันความชอบธรรม
แล้วว่า สนช. ยังมีสิทธิเข ้าชื่อ 
เพื่อยื่นตีความร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง 
ส.ส. ได้ตราบใดที่นายกฯยังไม่ได้
น�าขึ้นทูลเกล้าฯ โดยไม่จ�าเป็นที่ 
นายกฯจะต้องตีกลับหรือส่งร่าง 
พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. กลับมาให้ 
สนช.
 นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูล
เพ่ิมความชอบธรรมในการยื่น
ตีความด้วยว่าจะไม่กระทบโรด 
แม็พเลือกตั้ ง เพราะสามารถ
ร ้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเร ่ง
พิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วันได้
	 ที่ส�ำคัญที่สุดคือ	 กำรให้เหตุ 
ผลว่ำยื่นควำมเพื่อให้เกิดควำม
ชัดเจน	 ป้องกันไม่ให้กำรเลือกตั้ง
เป็นโมฆะจำกควำมไม่ชัดเจนของ
กฎหมำย	โดยเฉพำะประเด็นเรื่อง
ให้เจ้ำหน้ำที่กำบัตรแทนผู้พิกำร	
ซึ่งจะท�ำให้กำรเลือกตั้งไม่เป็น
ควำมลับตำมข้อก�ำหนดของรัฐ 
ธรรมนูญ	 แต่กำรตัดสิทธิคนไม ่
ไปเลือกตั้งไม่ให้เป็นข้ำรำชกำร
กำรเมืองถือเป็นกำรละเมิดสิทธิ
ของประชำชน
 แม้จะเขียนกฎหมายกันมา
เอง ปรบัแก้กนัมาเองในแม่น�า้ 
5 สาย แต่เมื่อชักแม่น�้าทั้งห้า
มาอ้างกันแบบนี้แล้วก็คงเดา
ทิศทางได้ไม่ยาก

เลื่อนเลือกตั้งแน่นอนแล้ว
 แต่เป็นการเลือกตั้งสนามเล็ก
ระดับท้องถิ่นที่จะใช้เป็นสนาม
ทดลองก่อนเลือกตั้งสนามใหญ่
 เดิมทีเคาะกันไว ้ว ่าจะให้มี
เลือกตั้งได้ในช่วงกลางปีหรือไม่ 
ก็ช ่วงไตรมาสสามของปีนี้ แต่
ล่าสุดมีอันต้องเลื่อนออกไปก่อน
เนือ่งจากต้องมกีารปรบัแก้กฎหมาย
ที่จะใช้เลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) และกระทรวง
มหาดไทยยกร่างเสนอมา แต่ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า 
ต้องรื้อใหม่เกือบทั้งหมด
 “จะต้องปรับแก้ประมำณ	130	
มำตรำ	 หรือเกือบทั้งฉบับ	 เพรำะ
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข ้องได้เสนอ 
กลไกต่ำงๆเพิ่มเติมเข้ำมำในร่ำง
กฎหมำย	 ตอบไม่ได้ว่ำจะใช้เวลำ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขเท่ำไร	 และตอบ
ไม่ได้อีกว่ำจะส่งผลให้กำรเลือก 
ตั้งท้องถิ่นต้องเลื่อนออกไปจำก
ก�ำหนดเดิมที่คำดว่ำจะเป็นช่วง
กลำงปีหรือไม่”
 เป็นค�าชีแ้จงจากนายดสิทตั 
โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะ
กรรมการกฤษฎีกา
 แม้จะไม่แน่ใจว่าจะท�าให้การ
เลือกตั้งท้องถิ่นถูกเลื่อนออกไป
หรือไม่ แต่การปรับแก้กฎหมาย
แบบรื้อใหม่เกือบทั้งฉบับก็คง 
ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควร จึงเป็น
ไปได้ว ่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะ 
ถูกเลื่อนออกไปจากก�าหนดเดิม
ค่อนข้างแน่
 ส่วนการเลือกตั้งระดับชาติแม้
ผู ้มีอ�านาจยืนยันหลายครั้งว่ายัง 
ยึดตามโรดแม็พ แต่กระแสการ
เลื่อนเลือกตั้งก็มีออกมาเรื่อยๆ
 การเลือกตั้ งใหญ ่จะเลื่ อน 
ออกไปหรอืไม่ดเูหมือนว่าจะเหลอื
เงือ่นไขเดยีวคอื การยืน่ตคีวามร่าง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ

ชักแม่น�้ำทั้งห้ำ
เมื่อนายกฯประกาศไปแล้วว่า

จะไม่ใช้สิทธิยื่นตีความ
 เผือกร้อนจึงถูกโยนกลับมาใส่มือ สนช.

รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎร (ส.ส.)
 ความต้องการที่จะให้มีการ 
ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
ตีความร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ 
เลือกต้ัง ส.ส. นั้นมีอยู่ แต่ยังติด 
ที่เกี่ยงกันว่าใครจะเป็นผู้ยื่น
 ตามกฎหมายผู้ที่มีอ�านาจย่ืน
เรื่องต ่อศาลรัฐธรรมนูญมีอยู ่  
2 ฝ่ายคือ นายกรัฐมนตรีและ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ที่จะต้องเข้าชื่อให้ได้ไม่
น้อยกว่า 25 คน
 ใครท่ีติดตามเรื่องนี้น่าจะพอ
ทราบเส้นทางเดินของร่าง พ.ร.ป. 
เลือกตั้ง ส.ส. ที่ผ่านการลงมติ 
เห็นชอบจากที่ประชุม สนช. ต้ัง 
แต่วันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา
 หลังจากนั้น สนช. ใช้สิทธ ิ
เข้าชือ่ยืน่ตคีวามร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
โดยยนืยนัไม่ยืน่ตคีวามร่าง พ.ร.ป. 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพราะไม่
อยากให้กระทบโรดแม็พเลือก 
ตั้ง และมีข่าวว่าได้ส่งร่าง พ.ร.ป. 
ดงักล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา
เพื่อน�าขึ้นทูลเกล้าฯแล้ว
 แม้ไม่ชัดเจนว่าร่าง พ.ร.ป. 
เลือกตั้ง ส.ส. ถูกส่งถึงมือนายกฯ
ตั้งแต่เมื่อไร แต่ตามกฎหมาย 
นายกฯมี เวลา 25 วัน ที่ จะ 
พจิารณาว่าจะน�าขึ้นทูลเกล้าฯหรือ
จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ
 ก ่อนหน ้านี้ หากจ� ากันได ้  
“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ประกาศชัดเจนหลังการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัป 
ดาห์ที่ผ่านมาว่าจะไม่ใช้สิทธิยื่น
ตีความ หากจะมีการยื่นตีความ 
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In Brief : ย่อความ

ตายซ�้าซาก?

ทรรศนะ

ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือและร่วมกันป้อง 
กนัปรบัปรงุให้ด ีไม่ว่าคนท่ีต้องขบัขี่ 
เจ้าหน้าท่ี รวมถึงเส้นทางที่ต้องท�า 
ให้ปลอดภยั แก้ปัญหาจดุทีม่อีนัตราย
เสียแต่เนิ่นๆ มีป้ายเตือนเป็นระยะ
อย่างชัดเจน เพ่ือให้ระมัดระวัง ก็
เชื่อว่าจะลดอุบัติเหตุได้มาก 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

อุบัติเหตุทางถนนของไทยยังติดอันดับต้นๆ 
ของโลก อย่างล่าสุดเหตุการณ์รถทัวร์พลิก 
คว�่าท่ีวังน�้าเขียวจนมีผู ้เสียชีวิต 18 ศพ ถือ 
เป็นลางร้ายก่อนจะถึงเทศกาลสงกรานต์ 
ซึ่งไม่รู้ว่าสงกรานต์ปีนี้จะมีคนตายคนบาดเจ็บ
มากน้อยแค่ไหน แม้ทุกปีจะมีการรณรงค์และ
มาตรการต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ แต่ก็ยังมี 
อบุตัเิหตจุากกรณต่ีางๆมากมาย คนมตีายเป็น
ร้อย ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ 
 กรณีความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ที่บอกว่ามีประชาชนตายมาก แต่ภาคอื่นๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเหนือ ภาคอีสาน หรือภาคกลาง
กลับมาตายเพราะความประมาทและการดื่ม
ของมึนเมามากกว่าที่ภาคใต้เสียอีก หากคิด 
แค่ช่วงสงกรานต์และปีใหม่ เพราะแต่ละปีตาย
หลายร้อย 
 ขนาดประกาศ 7 วันอันตรายเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ร่วมกนัดแูล  แต่กห็ลายปีละหลายร้อยคน ส่วน
ใหญ่เกิดจากความประมาทและดื่มของมึนเมา 
โดยเฉพาะความคึกคะนองของบรรดาวัยรุ่น  
ซ่ึงเสพทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเสพยา 
เสพติด หลายคนตรวจพบว่ามีสารยาเสพติด 
 เอาล่ะ เมื่อต้องมีการเดินทางก็ต้องมี
อุบัติเหตุ แต่ท�าอย่างไรให้เกิดน้อยที่สุด 
สูญเสียน้อยที่สุด ถ้าเรามองในแง่ดีก็ต้อง
เอาอบุตัเิหตท่ีุผ่านมาเป็นบทเรยีน มาย้eคดิ 
ย�้าแก้ ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดซ�้าซาก เหมือน 
เรียนและสอบตกตะพึดตะพือ อย่างค�า 
ที่ก�าลังฮิตขณะนี้ที่พูดกันว่า “เมื่อไรพวก

สากกะเบือ!
สังคมยุคโซเชียลมีเดียสามารถติดตาม
และตรวจสอบข่าวสารต่างๆได้อย่าง 
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะข่าวร้อนติดลมบน
อย่างกรณี “เสือด�า” กับ “พรานมหา
เศรษฐ”ี หรอืการทจุรติในวงราชการท่ี
บานสะพรั่ง หรือกรณี “นาฬิกาหรู” 
ของ “พี่ใหญ่” ที่จนถึงวันนี้ป.ป.ช. 
ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสรุปการ 
ตรวจสอบได้เมื่อไร ขณะท่ีกรมศุล 
กากรก็เงียบเป็นสากกะเบือกับการ
ตรวจสอบภาษ ี“นาฬิกาหร ู25 เรอืน” 
ทีเ่ป็นข่าว
 ที่น่าสนใจคือ “องค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน” ที่ “ทั่นผู้น�า” ไปร่วม
ประกาศไม่อยู่ร่วมกับคนโกงหลายครั้ง 
ได้ออก “จดหมายปิดผนกึ” ขอทราบ
ความคืบหน้าและแนวทางด�าเนินการ
ของ ป.ป.ช.กรณี “นาฬิกาหรู” และ 
“เงินยืม 300 ล้านบาท” ของ 
“พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” เพื่อ
ให้สังคมไม่คลางแคลงใจ
	 1.ค�ำชี้แจงของผู ้เก่ียวของทุกฝ่ำย 
ที่	 ป.ป.ช.ได้รับมำอย่ำงต่อเนื่องมำก
เพียงพอหรือยัง	 2.กรณีแหวนเพชร 
และนำฬิกำ	25	เรือนที่ตรวจสอบแต่ละ
รำยกำรทีม่ำทีไ่ปอย่ำงไร	3.ยมืเงนิ	300	
ล้ำนมีประเด็นทำงกฎหมำยและข้อเท็จ
จริงอย่ำงไร	 4.มีกำรตั้งประเด็นในกำร
แสวงหำข้อเท็จจริงหรือไต่สวนเรื่อง
เหล่ำนี้อย่ำงไร	 และ	 5.ขั้นตอนที่จะ
ด�ำเนินกำรต่อไปมีอะไรอีกบ้ำงและมี
กรอบเวลำตำมกฎหมำยอย่ำงไร
 เอกสารช้ีแจง “พี่ใหญ่” แค่ 38 
หน้า ผ่านมาแล้วกว่า 160 วัน ป.ป.ช. 
ยังอยู่ขั้นแสวงหาข้อเท็จจริง จน “องค์ 
กรต่อต้านคอร์รัปชัน” ต้องขยับตัว 
“กู้หน้า” หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ 
ว่าเป็นเหมือน “ลิง 3 ตัว” 
 ที่ส�าคัญประชาชนต้องไม่หยุด 
การตรวจสอบและไม่ปล่อยให้เรือ่ง 
เงียบหาย!

เราจะหายโง่” 
  ไม่ใช่เพราะดูถูกดูแคลน แต่ต้องการให้ 
เราเลื่อนระดับความรู ้ความสามารถในการ
ควบคุมให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด นอกจาก 
การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยต่างๆแล้ว ยัง 
ต้องตรวจสอบเส้นทางแต่ละแห่งด้วยว่ามี 
ความปลอดภัยหรือไม่ ตรงไหนที่เป็นจุดบอด
จุดอับก็ต้องแก้ไข รถก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อน
จะเดนิทาง การเข้มงวดกบัการเคารพกฏจราจร 
หรือไม่ใช้ความเร็วกว่าที่ก�าหนด  
	 ถ ้ำทุกฝ ่ำยร ่วมมือและร ่วมกันป้องกัน
ปรับปรุงให้ดี	 ไม่ว่ำคนที่ต้องขับขี่	 เจ้ำหน้ำที่	
รวมถึงเส้นทำงทีต้่องท�ำให้ปลอดภยั		แก้ปัญหำ
จุดที่ มีอันตรำยเสียแต่เนิ่นๆ	 มีป ้ำยเตือน 
เป็นระยะอย่ำงชัดเจน	เพื่อให้ระมัดระวัง		ก็เชื่อ
ว่ำจะลดอุบัติเหตุได้มำก		
 คนไทยต้องไม่ลืมค�าสอนของพระ 
พุทธเจ้าท่ีว่า “ความประมาทน�าไปสูค่วาม
ตาย” เมื่อมีความประมาท มัจจุราชก็จ้อง
อยู่เสมอ จึงขอให้พยายามที่จะอยู่กันด้วย
ความไม่ประมาทและขอเตือนว่า ยิ่งช่วง
ใกล้สงกรานต์  ใครที่ต้องเดินทางไปโน่น
ไปนี่ก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อม 
ตัง้มัน่ในความระมดัระวงัและไม่ประมาท 
ความปลอดภัยก็จะมีความกว่าอุบัติเหตุ 
ยกระดับชีวิตให้มากขึ้น อุบัติเหตุก็จะลด
ลงไม่ติดอันดับต้นๆของโลก
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

ตลำดต้องกำรแรงงำนไอทีมำกสดุ

น.ส.แสงเดือน ต้ังธรรมสถิตย์ 
หัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
เว็บไซต์ JobThai.com กล่าวถึง
ภาพรวมธุรกิจที่ก�าลังเปลี่ยนไป
จากเทคโนโลยีดจิทิลัทีพ่ฒันาอย่าง
ก้าวกระโดด เทคโนโลยีอินเทอร ์
เน็ตในทุกสิ่ง (IoT-Internet of 
Things) บิ๊กดาต้า หรือปัญญา
ประดิษฐ์ ท�าให้องค์กรต่างๆต้อง
เร่งรองรบัเทคโนโลยีในการท�างาน 
ท�าให้เว็บไซต์ JobThai มีผู ้ลง
ทะเบียนฝากประวัติกว่า 1.4 ล้าน
คนและมีจ�านวนงานจากบริษัท 
ชั้นน�าเฉลี่ย 90,000 อัตราต่อวัน
 จากการรวบรวมและวเิคราะห์
ฐานข้อมูลเดือนมกราคมถึงกุม 
ภาพันธ์ 2561 พบว่า มีองค์กรลง
ต้องการแรงงานสายไอททีัว่ประเทศ 
เฉลี่ย 3,000-4,000 อัตราต่อ
เดือนซึ่งประเทศไทยกลับยังขาด 
แคลนบคุลากรในด้านไอทจี�านวน
มาก โดยงานที่ต้องการรับมาก
ที่สุดคือโปรแกรมเมอร์จ�านวน 
1,238 อัตราหรือ 36.8% เพื่อ 
เขียนและพัฒนาโปรแกรมต่างๆ 
พัฒนาแอปพลิเคชัน รวมถึงการ
ดูแลและตรวจสอบระบบฐานข้อมลู
 รองลงมาคือ ดูแลระบบเครือ
ข่าย IT เฉลี่ย 464 อัตรา คิดเป็น 

13.8% ดูแลด ้านเทคนิคของ
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ย 451 อัตรา หรือ 
13.4% เปอร์เซ็นต์ พัฒนาเว็บ 
ไซต์เฉลี่ย 243 อัตรา หรือ 7.2%  
และตลาดดิจิทัลเลี่ย 208 อัตรา 
หรือ  6.2% 
 ตลาดแรงงานที่ก�าลังเปลี่ยน
ไปสะท้อนงานกลุ่มสะเตม็ (STEM) 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วศิวกรรม คณติศาสตร์และสถิตจิะ 

ตลาดแรงงานเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ต้องการแรงงาน 
ด้านไอทีเฉลี่ย 3,000-4,000 อัตราต่อเดือน โปรแกรมเมอร ์
มากสุดกว่า 1,200 อัตรา รองลงมาดูแลระบบเครือข่าย เทคนิค
ของผลิตภัณฑ์ พัฒนาเว็บไซต์และตลาดดิจิทัล 

พฒันาศกัยภาพ :	สวุรรณชยั	โลหะวฒันกลุ	ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนสง่เสรมิวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม	 (สสว.)	 เป็นประธำนงำนแถลงข่ำว  “โครงกำรพัฒนำ 
ผู้ประกอบกำรใหม่	 และ	 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจระดับเติบโต	 ปี	 2561”   
เพื่อพัฒนำศักยภำพ	ทักษะกำรด�ำเนินธุรกิจ และกำรตลำดของผู้ประกอบกำร 	

แถลงกลยุทธ์ :	 สมคิด	 เวคินวัฒนเศรษฐ์	 กรรมกำรผู้จัดกำร	 บมจ.ที.เค.เอส.	
เทคโนโลยี	 จัดงำนประชุมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์	 แถลงกลยุทธ์ธุรกิจปี	 2561	
เติบโตต่อเนื่อง	พร้อมน�ำเสนอข้อมูลแผนกำรเพิ่มทุนของ	TKS	และกำรท�ำ	Tender	 
Offer	หุ้น	“TBSP”	เข้ำมำเสริมกลยุทธ์ในฐำนะผู้น�ำธุรกิจ	Security	Printing	

‘MINE Mobility’รถไฟฟ้าสัญชาติไทย

เป็นส่วนหนึ่งของแรงงานพื้นฐาน
ส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สอดคล้องนโยบาย

นายอมร ทรพัย์ทวกีลุ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงาน
บริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ EA 
เปิดเผยการเปิดตัวรถยนต์ต้น 
แบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
เต็มรูปแบบ ฝีมือการออกแบบ 
และพัฒนาทีม R&D ซึ่งเป็นคน
ไทยที่ท�างานมาตั้งแต่ปี 2560  
และได้จัดตั้งบริษัทย่อย MINE 
Mobility Research Co., Ltd. เพือ่
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยียาน 
ยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนฟังก์ชนัต่างๆ
ให้สอดรับความต้องการของผู้ใช้
งานก่อนจะเริ่มผลิตและจ�าหน่าย
ในอนาคต
 งานบางกอก อินเตอร์-เนชั่น 

แนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39 วันที่ 
28 มีนาคมถึง 8 เมษายน ที ่
อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค 
เมืองทองธานี  จะน�า MINE 
Mobility ร่วมแสดงในงานทั้งสิ้น  
3 รุน่ ได้แก่ รุ่น City EV Con 
cept รุ่น Sport EV Concept 
และรุ่น MPV EV- Concept  
ซึ่งเป็น Full EV ทั้ง 3 รุ่น เพื่อ 
ตอบสนองการใช ้งานของผู ้ใช  ้
ทุกกลุ่มทุกวัย
 ส�าหรับช่ือ MINE Mobility  
มาจากคอนเซ็ปต์ MISSION NO 
EMISSION พันธกิจไร ้มลพิษ 
ที่ เน ้นการสร ้างยานยนต์ที่ ไร ้
มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประหยัดและปลอดภยั ง่ายต่อการ
บ�ารุงรักษา ให้ความคุม้ค่าในระยะ
ยาว เพื่อให้คนไทยได้ใช้รถยนต์
ไฟฟ้าคุณภาพสูงที่ออกแบบและ
ผลิตโดยคนไทยอย่างแท้จรงิ เพือ่ 
ให้ประเทศไทยจะเป็นเมืองนวัต 
กรรมแห่งอนาคตที่ปราศจากมล 
พิษ เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลาน
เราต่อไป

ไทยแลนด์ 4.0 และสังคมดิจิทัล
ใหม่ๆที่ต้องมีการเรียนรู้และปรับ
ตัวอย่างรวดเร็วของตลาดแรงงาน 
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ต่างประเทศ

สหรฐัขอจนีลดก�ำแพงภำษี
ท่ามกลางความหวาดหวั่นจะ
เกิดสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีน ล่าสุดสหรัฐซึ่ง
ขาดดุลการค้าจีนจ�านวนมหา 
ศาลขอร้องให้จนีลดภาษรีถยนต์
และเพิม่การน�าเข้าเซมคิอนดคั
เตอร์จากสหรัฐ เพื่อลดมูลค่า
การขาดดุลการค้าของสหรัฐที่
มีต่อจีน
 หนงัสอืพิมพ์วอลล์สตรที เจอร์ 
นัล ของสหรัฐ รายงานว่า นายสตี
เวน มนชูนิ รฐัมนตรคีลงัสหรฐั และ 
นายโรเบิร์ต ไลท์ไธเซอร์ ผู้แทน
การค้าสหรัฐ ส่งหนังสือถึงนาย
หลิว เฮ่อ รองนายกรัฐมนตรีจีนที่
ดูแลงานด้านเศรษฐกิจ เรียกร้อง
ให้จีนลดก�าแพงภาษีรถยนต์ของ
สหรัฐ เปิดเสรีภาคการเงินของจีน 
และให้จีนเพิ่มการน�าเข้าเซมิคอน
ดัคเตอร์จากสหรัฐ
 อย่างไรกต็าม ยงัไม่มปีฏกิริิยา
จากจนีในเรือ่งนี ้โดยนายหลวิเคย
กล่าวก่อนหน้านั้นว่าการที่สหรัฐ
ประกาศตั้งก�าแพงภาษีต่อสินค้า
จนี 1,300 รายการ มลูค่าถงึ 60,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้น แสดงให้
เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐไม่เคารพกฎ
การค้าระหว่างประเทศ และจีนจะ
ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง
อย่างเต็มที่
 ขณะที่นายมนูชินประกาศว่า 

ข่าวย่อย

‘สหรฐั-อยี’ูขบัทตูรสัเซยี 
หลังจากอังกฤษประกาศขับ
นักการทูตรัสเซีย 23 คนโดย
เชื่อว่าใช้สารท�าลายประสาท 
กับอดีตสายลับและบุตรสาว
ท�าให้ ขณะนี้สหรัฐและกลุ ่ม
ประเทศยุโรปกว่า 20 ประเทศ
ได้ประกาศขบันกัการทตูรสัเซยี 
แล้วกว่า 100 คน คือสหรัฐ 60 
คน ยูเครน 13 คน แคนาดา 
ฝรั่งเศส เยอรมนี โปแลนด์ 
ประเทศละ 4 คน เช็ก ลิทัวเนีย 
ประเทศละ 3 คน เดนมาร์ก 
เนเธอร์แลนด์ อิตาลี สเปน 
แอลเบเนีย ออสเตรเลีย ประ 
เทศละ 2 คน เอสโตเนีย โครเอ 
เชีย ฟินแลนด์ ฮังการี ลัตเวีย 
โรมาเนีย สวีเดน นอร์เวย์ มาซิ
โดเนีย ประเทศละ 1 คน 

‘อาเบะ’ไม่เกีย่วแก้เอกสาร 
นายโนบุฮิสะ ซากาวา ที่อดีต 
หัวหน้าส�านักงานภาษี กระ 
ทรวงการคลัง ที่ลาออก ได้ชี้ 
แจงต่อรฐัสภายอมรบัว่า เป็นผู้
แก้ไขเอกสารส�าคญัเกีย่วข้องกบั
การจ�าหน่ายทีด่นิของรฐับาลใน 
ราคาทีต่�า่กว่าท้องตลาด โดยไม่
รายงานให้หน่วยงานอืน่ๆ ทราบ 
รวมทั้งนายกรัฐมนตรีชินโซ  
อาเบะ และรัฐมนตรีคลังไม่ได้ 
ส่ังการให้แก้ไขเอกสารดงักล่าว

ผู้น�าเกาหลเีหนือเยอืนจีน 
ส�านกัข่าวบลมูเบร์ิกอ้าง 3 แหล่ง
ข่าวว่า นายคิม จอง-อึน ผู้น�า
เกาหลีเหนือ เดินทางเยือนจีน
เป็นครั้งแรกนับแต่ขึ้นครอง
อ�านาจปี 2011 แต่ยังไม่มีก�า 
หนดชัดเจน ขณะที่ส�านักข่าว 
เกยีวโดของญ่ีปุน่รายงานว่าเจ้า
หน้าท่ีระดับสูงของรัฐบาลเกา 
หลีเหนือเดินทางโดยรถไฟมา 
ยังกรุงปักกิ่ง ซึ่งจีนสนับสนุน 
มติสหประชาติที่ใช้มาตรการ
ลงโทษเกาหลเีหนอืในการพฒันา
อาวุธนิวเคลียร์

ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของ
เกาหลีใต้ ชเูรือ่งปฏิรปูรฐัธรรมนญู
ในการหาเสียงเลือกตั้งป ีก ่อน  
ข้อเสนอของเขาต้องผ่านความ 
เห็นชอบจากรัฐสภาแล้วเปิดให้
ประชาชนลงประชามติในเดือน
มิถุนายน โดยจะมีผลกับการเลือก
ตั้งครั้งหน้า จึงเท่ากับไม่มีผลต่อ 
ตัวเขา ซึ่งเนื้อหาส�าคัญคือการ
เสนอลดวาระด�ารงต�าแหน่งประ 
ธานาธบิดจีาก 5 ปี เหลอื 4 ปี และ
ให้โอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งได้
เป็นสมัยที่สอง จากเดิมที่ก�าหนด

รัฐธรรมนูญให้ตนเองอยู ่ในต�า 
แหน่งโดยไม่มีก�าหนด 
 นอกจากนี้ผู ้น�าเกาหลีใต้ยัง
เสนอลดอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก 
19 ปี เป็น 18 ปี ให้อ�านาจรัฐสภา
ตัดสินใจในหลายเรื่องท่ีเคยเป็น
อ�านาจของประธานาธิบดี ให้ผู ้
พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญเลือก
ประธานศาลกันเอง จากเดิมที่
ประธานาธิบดีเป็นคนเสนอชื่อ  
ตั้งคณะกรรมการพิเศษทบทวน
การให้อภยัโทษของประธานาธบิดี 
เป็นต้น 

‘มุน’ชู‘ปฏิรูปรัฐธรรมนูญ’สู้เลือกตั้ง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ
สหรัฐ จะไม่มีวันยอมถอยในเร่ือง
นี้ หลังจีนประกาศว่าสินค้าของ
สหรัฐ 128 รายการ จะต้องเจอ 
กับก�าแพงภาษีที่สูงขึ้นเช ่นกัน  
โดยเฉพาะเนื้อหมูแช่แข็งที่สหรัฐ 
ส ่งไปขายจีนจะต้องเจอภาษีที่ 
สงูขึน้ 25% ส่วนถัว่เหลอืงที่สหรัฐ 
ส่งออกไปจีนมากทีส่ดุ จนียังไม่ได้
ประกาศมาตรการตอบโต้ออกมา 
ซึ่งคาดว่าภูมิภาคตะวันตกตอน
กลางของสหรัฐ โดยเฉพาะรัฐ
ไอโอวา ซึ่งเป็นผู้ผลิตธัญพืชราย
ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ จะได้รับผล 
กระทบมากที่สุดจากมาตรการ 
ตอบโต้ของจีน
 จีนกล่าวโจมตีสหรัฐว่าใช้วิธี
การคกุคามทางเศรษฐกจิ หลงัจาก
ประธานาธิบดีทรัมป ์ประกาศ
มาตรการเก็บภาษีน�าเข้าสินค้า 
คร้ังใหม่ แต่จีนก็พร้อมจะเจรจา
เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้

 โฆษกหญิ งกระทรวงต ่ า ง
ประเทศจนีกล่าวว่า เป็นการเหมาะ 
สมที่จะกล่าวถึงการประกาศเก็บ
ภาษสีนิค้าจากจนีของสหรฐัในครัง้
นี้ว่าสหรัฐควรยุติการกระท�าท่ีถือ
เป็นการคุกคามทางเศรษฐกิจและ
การถือตัวว่ามีอ�านาจบาตรใหญ่ 
รัฐบาลจีนมีความเชื่อมั่นและมี
ความสามารถในการปกป้องผล
ประโยชน์ที่เป็นธรรมของจีนไม่ว่า
จะอยู่ในสถานการณ์ใด 
 หนงัสอืพมิพ์วอลล์สตรที เจอร์ 
นลั รายงานว่า เจ้าหน้าทีข่องสหรฐั
และจีนเร่ิมการเจรจาต่อรองกัน
แล้วเพื่อปรับปรุงให้สินค้าสหรัฐ
เข้าไปจ�าหน่ายในจีนได้สะดวกยิ่ง
ขึ้น ซึ่งเร่ืองนี้โฆษกหญิงกระทรวง
ต่างประเทศจีนกล่าวว่า จีนพร้อม
ที่จะเจรจากับสหรัฐบนพื้นฐาน 
ของความเคารพในผลประโยชน์
ร่วมกัน โดยประตูเปิดกว้างเสมอ
ส�าหรับการเจรจาและหารือกัน

ให ้เป ็นได ้เพียงสมัยเดียวเพื่อ
ป้องกันการผูกขาดอ�านาจ เหมือน
นายพลปาร์ก จุง-ฮี บิดาของอดีต
ประธานาธิบดีปาร์ก กึน-เฮ ที่แก้
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Thailand Summer Spirit 2018

ซัมเมอร์นี้ ทางซีพีเอ็น ชวนคุณพี่
หมื่น “โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะ
ภติู” ควงคูม่ากบัแม่หญิงการะเกด 
“เบลล่า-ราณ ีแคมเปน” ร่วมงาน
เปิดแคมเปญ Thailand Summer 
Spirit 2018 อัปเดตเทรนด์แฟชั่น
จากแบรนด์ชั้นน�ามากมาย พร้อม
ปิดท้ายความสนกุกบัมนิคิอนเสร์ิต
จากนักร้องหนุ่ม ทอม Room 39
 ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รอง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ปฏิบัติการ ซีพีเอ็น บอกว่า ซัม 
เมอร ์นี้ซีพี เอ็นขอชวนทุกท่าน 
ออกมาสนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรม

สมาชิกสวนน�้า pororo AQUA 
PARK 1 ปี และทุกการใช้จ่าย 
ครบ 6,000 บาท รับทันที ! 
กล้องฟิล์มกันน�้าสีสันสดใส รวม
มูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 18  
ล้านบาท… 
 ร่วมช้อป ชิม ชิล ดับร้อนไป
พร้อมกันในแคมเปญ Thailand 
summer spirit 2018 สาดสีแสง
แห ่งซัมเมอร ์ ตั้ งแต ่วันนี้-30 
เมษายน 2561 ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา  
และ เซ็นทรัลเฟสติวัล ท้ัง 32  
สาขาทั่วประเทศ

มากมายรบัหน้าร้อน ในคอนเซป็ต์ 
“สีสันคัลเลอร์ฟูล” ใช้สีทั้ง 8 สี
สะท้อนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรูป
แบบต่างๆ พร้อมมหกรรมแฟช่ัน 
สินค้าและบริการที่คุณจะไม่มีวัน
ลืม ในสุดยอดซัมเมอร์อีเวนท์แห่ง
ชาติด้วยงบกว่า 150 ล้านบาท  
ชูเทคโนโลยี SUMMER QR สีสัน
สดใส กระจายทั่วทุกศูนย์ฯ คอน
เนคแบรนด์ โปรโมชัน่กบัผู้บริโภค
ง่ายแสนง่าย ย�า้การเป็นศนูย์กลาง
แห่งสีสันการใช้ชีวิตช่วงหน้าร้อน 
ที่ครบครันที่สุด ช้อป ชิม สารพัด 
Summer items

 ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย
งานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
Thailand summer spirit 2018 
สาดสีแสงแห่งซัมเมอร์ ให้คุณ 
อัปเดตเทรนด์ และใช้จ่ายสนุก 
กว่าเดิมด้วยโปรโมชั่นและสิทธิ
พิเศษมากมาย เมื่อใช้จ่ายครบ 
ทุก 1,000 บาท ลุ้นรับรางวัลกว่า 
165 รางวัล อาทิเคร่ืองบินกรุง 
เทพฯ-ซดินย์ีจากการบนิไทย, ห้อง 
พกัภายในประเทศจาก IBIS hotel,  
สร้อยข้อมือจาก Swarovski, บัตร

พสุ	ลิปตพัลลภ	กรรมกำรบริหำร	บจก.หัวหิน	แอสเสท	และ	จริยำ	หรรษำวงศ์	ผจก.
ทั่วไปปฏิบัติกำร	ศูนย์กำรค้ำบลูพอร์ต	หัวหิน	แถลงข่ำว	Blúport	Summer	Lunla”	
เนรมิตศูนย์กำรค้ำบลูพอร์ต	 ให้เป็นดินแดนแห่งควำมสุขสุดสดใส	 โดยมี	 สิริพร	 
ใจสะอำดธนภร	ชัยสงครำม	ร่วมงำน

ธวัชชัย	 รัตนะพิสิฐ	 กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท	 พี.เอฟ.พี.	 เทรดด้ิง	 จ�ำกัด	 ให้กำร 
ต้อนรับ	 สุทัศนีย์	 รำชเรืองระบิน	 รองอธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน	 และ	 สุชำดำ	 
อิทธิจำรุกุล	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	กลุ่มธุรกิจสยำมแมคโคร	ที่มำเยี่ยมชมบู๊ธกลุ่ม
บริษัทพีเอฟพี	ในงำน	MakroHoReCa2018	

สดุำรตัน์	เจรญิเกตมุงคล	หวัหน้ำสำยงำนบรหิำรลกูค้ำและกำรพฒันำธรุกจิอย่ำงยัง่ยนื	
บมจ.เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	จัดกิจกรรม	“FARM	RAK	ปลูกผัก	ปลูกเพื่อน	5”	
ชวนครอบครัว	 SC	 Family	 ร่วมกันปลูกผักอินทรีย์	 และแบ่งปันกัน	 ที่โครงกำร 
ไลฟ์	บำงกอก	บูเลอวำร์ด	รำมอินทรำ

สุวิทย์	 กิ่งแก้ว	 นำยกสมำคมกำรค้ำปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย	 และรองกรรมกำร 
ผู้จัดกำรอำวุโส	 บมจ.ซีพี	 ออลล์	 ร่วมกับ	 กรมกำรค้ำภำยใน	 และหอกำรค้ำจังหวัด
นครพนม	 จัดงำนสัมมนำพิเศษถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่เอสเอ็มอีปีที่	 11	 “สร้ำงธุรกิจ 
เอสเอ็มอี	ให้โตอย่ำงยั่งยืน”	
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ยทุธนำ	พรหมณ	ีผูอ้�ำนวยกำรวทิยำลยัชมุชนนรำธวิำส,	กติต	ิหวงัธรรมม่ัง	ประธำน
หอกำรค้ำ	 จังหวัดนรำธิวำส	 และ	 นำงสำวณัฐฐิญำ	 ช�ำนำญ	 ผู้ช่วยพำณิชย์ 
จังหวัดนรำธิวำส	ร่วมกันลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร	โครงกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรพื้นฐำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

สรรเสริญ	 วงศ์ชะอุ ่ม	 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 
บมจ.เทเวศประกันภัย	เปิดนิทรรศกำรนวัตกรรม	:	กำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม	
สู่ควำมสมดุลและยั่งยืน	 เพื่อน�ำเสนอผลงำนกำรขับเคลื่อน	 11	 โรงเรียนคุณธรรม	
(ต้นแบบ)	ในเขตพระนคร	ให้แก่บุคคลภำยนอกได้เรียนรู้	

ประธำนพร	 พรประภำ	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 สยำมแอ็ท	 สยำม	 ดีไซน์	 โฮเต็ล	 
แอนด์	 รีสอร์ท	 เป็นประธำนท�ำบุญเลี้ยงเพลพระจ�ำนวน	9	รูป	 เนื่องในโอกำส	 
ครบรอบ	11	ปี	สยำมแอ็ทสยำม	ดีไซน์	โฮเต็ล	กรุงเทพฯ	โดยมี	มร.ดิมิทรี	เชอนิเชฟ	
ผู้จัดกำรทั่วไป	สยำม	แอ็ท	สยำม	ดีไซน์	โฮเต็ล	พัทยำ	ร่วมงำน	

ดร.จิรำยุ	 อิศรำงกูร	 ณ	 อยุธยำ	 องคมนตรี	 เปิด	 “ค่ำยเยำวชน…รักษ์พงไพร	
เฉลิมพระเกียรติ	60	พรรษำ	สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี”	
ประจ�ำปี	2561	ณ	สวนสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริิกต์ิิฯ	เพือ่ปลกูจติส�ำนกึด้ำนกำรอนรุกัษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ครูและเยำวชนทั่วประเทศ	

จรัญ	 ผู้พัฒน์	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	 ส�ำนักสื่อสำรกำรตลำดและองค์กรสัมพันธ	์ 
ศูนย์สรรพสินค้ำซีคอน	 บำงแค	 ร่วมกับ	 สิริพร	 ใจสะอำด	 ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำน 
โฆษณำและลูกค้ำสัมพันธ์	 บริษัท	 ไทยประกันชีวิต	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 เปิดงำน	 
“ปอยส่ำงลอง”	ที่ศูนย์สรรพสินค้ำซีคอน	บำงแค	

วิชชำกร	 จันทรศิริ	 ผู ้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร	 ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ	 
หรือ	SACICT	เป็นประธำนในพิธีเปิดนิทรรศกำร	SACICT	Mobile	Gallery	2018	
ครั้งที่	 2	 ภำยใต้แนวคิด	 “พิพิธหัตถศิลป์แผ่นดินไทย”	 ซึ่งได้รับควำมสนใจ 
จำกประชำชนเป็นจ�ำนวนมำก	ที่	พิพิธบำงล�ำพู	

วิโรจน์	วิทยำเวโรจน์	ประธำนและกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	ฟิลิปส์	(ประเทศไทย)		
จัดกำรแข่งขันมินิมำรำธอนเพื่อกำรกุศล	 “Philips	 Run	 for	 Better	 Life”	 พร้อม 
มอบรำยได้ท้ังหมดโดยไม่หักค่ำใช้จ่ำยเป็นจ�ำนวนเงิน	 500,000	 บำท	 ให้กับ 
โครงกำรกองทุน	ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัยสภำกำชำดไทย	

รวนิทร์	ชมพนูชุธำนนิทร์	ผูอ้�ำนวยกำรกลุม่ประชำสมัพนัธ์	บรษิทั	สงิห์	คอร์เปอเรชัน่	
จ�ำกัด	 ร่วมยินดีกับนิสิตทีม	 สเมิฟ	 มหำวิทยำลัยนเรศวร	 ที่คว้ำรำงวัลชนะเลิศ 
พร้อมรำงวัลเขียนบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม	จำกกำรประกวดสำรคดีเชิงข่ำว	“โครงกำร
สิงห์สร้ำงสรรค์คนทีวีปี	12”	



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4798 (1323) วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
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	 14	มีนาคม	2561
เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	23
เรียน	 ผู้ถือหุ้นของบริษัท	
 
	 โดยหนังสือนัดประชุมฉบับนี้	 ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า	 ท่ีประชุม 
คณะกรรมการของบริษัท	 เอสวีโอเอ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ครั้งที่	 1/2561	 ได้มีมติให้จัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	 23	 ในวันที่	 10	 เมษายน	2561	 เวลา	14.00	น.	ณ	ห้อง
ประชุมเอสิค	ชั้น	34	อาคารไอทีโปรเฟสชั่นแนล	เลขที่	900/29	ถนนพระรามที่	3	แขวง
บางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้

วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 22 เมื่อวันที่  
 10 เมษายน 2560

 วัตถุประสงค์และเหตุผล	 :	 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 
	 22	 เมื่อวันที่	 10	 เมษายน	 2560	 และได้จัดท�ารายงานการประชุมส่งให ้
	 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณชิย์ภายในเวลาทีก่ฎหมาย 
	 ก�าหนด	 รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว	 โดยมีส�าเนารายงาน 
	 การประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ	1

 ความเห็นคณะกรรมการ :	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน 
	 การประชุมสามัญ	ผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	22	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	10	เมษายน	2560	 
	 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระท่ี 2.  พจิารณารบัทราบรายงานประจ�าปี 2560 และรายงานของคณะกรรมการ 
 ของบรษิทั
 
 วตัถปุระสงค์และเหตุผล : รายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี	2560	 
	 และสรุปข้อมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานประจ�าปี	 2560	 และรายงาน 
	 ของคณะกรรมการของบริษัทตามเอกสารแนบ	2	

 ความเห็นของคณะกรรมการ :	เห็นสมควรรับทราบรายงานประจ�าปี		2560	 
	 และรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท 
	 ในรอบปี	2560	และให้น�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่รบัทราบรายงานดงักล่าว

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 วตัถุประสงค์และเหตผุล	:	เพือ่ให้เป็นไปตามนยัของมาตรา	112	แห่งพระราช 
	 บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และตามข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	39	 
	 ที่ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�างบการเงิน	ณ	วันสิ้นสุดของ 
	 รอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี 
	 เพือ่พจิารณาอนมุตังิบการเงนินี	้คณะกรรมการต้องจดัให้ผูส้อบบญัชตีรวจสอบ 
	 ให้เสร็จก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ความเห็นของคณะกรรมการ :	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
	 งบการเงินประจ�าปี	 2560	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 ซึ่งได้ผ่านการ 
	 พจิารณาตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจ 
	 สอบแล้ว	รายละเอยีดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ�าปี	2560	และสรุปข้อมลูทาง 
	 การเงินตามเอกสารแนบ	2	

วาระท่ี 4.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 เป็นทุนส�ารองตาม 
 กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 วัตถปุระสงค์และเหตผุล :	บริษทัมกี�าไรสทุธสิ�าหรับปี	2560	จากงบการเงนิรวม 

	 จ�านวน	188,661,879	บาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ	จ�านวน	113,012,553		บาท	 
	 ตามนยัของมาตรา	115	แห่งพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และ 
	 ตามข้อบงัคับของบริษทั	ข้อ	41	ซ่ึงห้ามจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอก 
	 จากเงนิก�าไรและบริษทัต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี	ส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองตาม 
	 กฎหมายไม่น้อยกว่าอตัราทีก่ฎหมายก�าหนดไว้	เงินก�าไรส่วนทีเ่หลอื	คณะกรรมการ 
	 จะจดัสรรเป็นเงินส�ารองต่างๆ	กไ็ด้ตามแต่จะเหน็สมควรโดยต้องได้รบัอนมุตัิ 
	 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
	 อนึ่ง	ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	คือ	“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงิน 
	 ปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ	60	ของก�าไรสทุธิของงบการเงนิเฉพาะกจิการหลังหกัเงนิ 
	 ส�ารองตามกฎหมาย	แต่อย่างไรก็ตาม	อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้น 
	 อยูก่บักระแสเงนิสดและภาระการลงทนุของบริษทั	และบริษทัในเครอื	รวมถงึความ 
	 จ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ในอนาคตท่ีงบการเงินเฉพาะกิจการจะต้องมกี�าไรสทุธิ 
	 และไม่มีขาดทนุสะสม	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการและความ 
	 สามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

 ความเหน็ของคณะกรรมการ :	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตักิาร 
	 จัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานปี	2560	และการจ่ายเงินปันผล	ดังนี้

	 	 *	จัดสรรเป็นเงินส�ารองตามกฎหมาย	เป็นจ�านวนเงิน		5,580,990	บาท
														 *	จ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ		0.046		บาท	ซึง่ค�านวณมาจากร้อยละ	40	ของ 
	 ก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมายแล้วคงเหลือเป็นก�าไรสุทธิจ�านวน	 
	 107,431,563	บาท	คดิเป็นเงนิปันผลท่ีจะต้องจ่ายเป็นจ�านวน	43,562,000	บาท	 
	 ซึง่ค�านวณจากจ�านวนหุ้น	ณ	วนัก�าหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นทีมี่สทิธใินการเข้าร่วม 
	 ประชุมผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	23	(Record	Date)	ในวันที่	13	มีนาคม	2561	ที่มี 
	 จ�านวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น	 707,000,000	 หุ้น	 และหุ้นบุริมสิทธิ	 จ�านวน	 
	 240,000,000	หุ้น	ท�าให้เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกินจ�านวน	43,562,000	บาท	 
	 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในราย 
	 ชือ่ผูถื้อหุน้ทีม่สิีทธใินการรับเงินปันผล(Record	Date)	ในวนัที	่13	มนีาคม	2561	 
	 และก�าหนดจ่ายเงนิปันผล	ในวนัที	่24	เมษายน	2561	(การให้สทิธดิงักล่าวของ 
	 บริษัทยังมีความไม่แน่นอน	เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

 ทัง้นี	้การจ่ายเงนิปันผลในอตัราดงักล่าวค�านวณมาจากร้อยละ	40	ของก�าไรสทุธิ 
	 หลงัหกัส�ารองตามกฎหมาย	เป็นอตัราทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ว่าเหมาะสม	 
	 เนือ่งจากบรษิทัจ�าเป็นต้องส�ารองเงนิสดเพ่ือใช้ส�าหรบัการขยายกจิการของบรษิทั	

	 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในปี	2559	ทีป่ระชมุบรษิทัพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใน 
	 อตัราหุน้ละ	0.014บาท	ซึง่ค�านวณมาจากร้อยละ	60	ของก�าไรสทุธหิลงัจากหัก 
	 ส�ารองตามกฎหมายแล้ว	(เอกสารแนบ	3)

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล :	ตามข้อบงัคับของบรษิทั	ข้อ	17.		ในการประชมุผูถื้อ 
	 หุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสาม	ของ 
	 จ�านวนกรรมการทีมี่อยูท่ัง้หมด	ซึง่ในปีน้ีมีกรรมการทีต้่องพ้นจากต�าแหน่งตาม 
	 วาระได้แก่	นายอนนัต์	ตงัทตัสวสัดิ	์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ	 
	 (ทีไ่ม่มีอ�านาจลงลายมือชือ่),	นายเฮนรี	่โกะ๊	กรรมการผูม้ีอ�านาจลงลายมือชือ่	 
	 และนางสาวกุลภา	อิงค์ธเนศ	กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อ	

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยี	เหน็ชอบ 
	 ให้เสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาให้	นายอนนัต์	ตงัทตัสวสัดิ	์ประธานกรรมการ 
	 ตรวจสอบและกรรมการอสิระ(ทีไ่ม่มีอ�านาจลงลายมือชือ่),	นายเฮนรี	่โก๊ะ	กรรมการ 
	 ผู้มอี�านาจลงลายมอืชือ่	และนางสาวกลุภา	องิค์ธเนศ	กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่	 

	 ซึ่งต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีก 
	 วาระหนึง่	

	 ซึง่ทัง้	3	ท่าน	คณะกรรมการเหน็ว่าบคุคลดงักล่าวข้างต้น	มคีณุสมบตัใินด้านต่างๆ 
	 โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมในด้านคณุวฒุ	ิความรูค้วามสามารถ	ความหลาก 
	 หลายของทกัษะและประสบการณ์ในการท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธรุกจิของ 
	 บรษิทัและเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตัิ 
	 บรษิทัมหาชนจ�ากดัและไม่มลีกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบรษิทัตาม 
	 หลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 
	 ทั้งนี้	ประวัติกรรมการ	และนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ	4

	 การพจิารณาคัดเลือกผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัโดยผ่านคณะกรรมการ 
	 สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกนัพจิารณาจากคณุสมบตัใินด้านต่างๆ	โดยดู 
	 ถงึความเหมาะสมในด้านคณุวุฒิ	ความรูค้วามสามารถ	ความหลากหลายของทกัษะ 
	 และประสบการณ์ในการท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบรษิทัการทุม่เทในการ 
	 ท�างานในหน้าทีก่รรมการเพือ่ให้บริษทัมคีวามเจริญก้าวหน้า	มคีวามมัน่คงและไม่เป็น 
	 บคุคลต้องห้ามตามกฎหมาย	เพือ่เสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	เสนอให้ที่ 
	 ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ตามหลกัเกณฑ์ในการเลอืกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบั 
	 ของบริษัทตามเอกสารแนบ	5	

วาระที่ 6. พจิารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบส�าหรบัปี 2561

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :	ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบควร 
	 เหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
	 และควรมกีารทบทวนทกุปี	ซึง่ในปี	2561	นี	้คณะกรรมการได้ก�าหนดอตัราค่าตอบ 
	 แทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและ 
	 กรรมการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ	 โดยเปรียบ 
	 เทยีบอ้างองิจากกจิการทีม่ขีนาดรายได้ในระดบัเดยีวกนั	รวมถงึพจิารณาจาก 
	 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ	การเตบิโตของรายได้และก�าไร	สนิทรพัย์และเงนิปันผล 
	 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	รวมถึงจ�านวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน	

 ความเห็นของคณะกรรมการ :	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
	 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ�าปี	2561	ตามข้อเสนอของ 
	 คณะกรรมการ	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	6

	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นการพจิารณาโดย 
	 ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	โดยการ 
	 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทมหีลกัเกณฑ์โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบค่า 
	 ตอบแทนคณะกรรมการของบรษิทัทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรม	และสงู 
	 เพยีงพอทีจ่ะดงึดดูและรกัษากรรมการทีม่คีณุสมบตัทิีต้่องการและขออนมุตัจิาก 
	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที ่7. พจิารณาอนมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัช ีส�าหรบัปี 2561

 วัตถปุระสงค์และเหตผุล : 	เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	 
	 และข้อบงัคบัของบรษิทั	ข้อ	29	ซึง่ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบ 
	 บัญชี	และก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบัญชีของบริษทัทกุปี	คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 ได้พจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจี�านวน	3	ราย	และได้พจิารณาก�าหนดค่าสอบ 
	 บญัชสี�าหรบัปี	2561	และได้เสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาเสนอทีป่ระชมุ 
	 ผูถ้อืหุน้แต่งตัง้	คณุกมลทพิย์	เลศิวทิย์วรเทพ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	 
	 4377	และ/หรอื	คณุวชิาต	ิโลเกศกระว	ีผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	4451	 
	 และ/หรือ	คุณสาธดิา	รัตนานรัุกษ์	ผูส้อบบัญชรัีบอนญุาต	เลขทะเบียน	4753	
	 แห่งบรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัปี	2561	เนือ่งจากพจิารณา 
	 ว่าผู้สอบบัญชดีงักล่าวมีคณุสมบัตติามทีบ่รษิทัและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
	 หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนด	และมผีลการปฏิบัติงานเป็นท่ีน่าพงึพอใจ 
	 โดยก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชขีองบริษทัส�าหรับปี	2561	เป็นจ�านวนเงนิ	 
	 1,919,000	บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	(เท่ากับปี	2560)

 ความเหน็คณะกรรมการ :	เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แต่งต้ัง	คุณกมลทพิย์	 

	 เลศิวทิย์วรเทพ	ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาต	เลขทะเบียน	4377	และ/หรอื	คณุวชิาติ	 
	 โลเกศกระวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4451	และ/หรือ	คุณสาธิดา	 
	 รตันานรุกัษ์		ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	4753	จากบรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	 
	 จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	ปี	2561	และก�าหนดค่าสอบบญัชเีป็นจ�านวนเงนิ	 
	 1,919,000	บาท	(เท่ากบัปี	2560)	และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ตามทีจ่่ายจรงิ	ในกรณทีี่ 
	 ผูส้อบบัญชดีงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏบิติัหน้าทีไ่ด้	ให้บรษัิทส�านกังาน	อวีาย		 
	 จ�ากดั	จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตอืน่ของส�านกังานท�าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละ 
	 แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้		ตามข้อเสนอ 
	 ของคณะกรรมการตรวจสอบ	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	7

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30  

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล :	เพือ่อ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิของบรษิทั 
	 ควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	30	เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย		 
	 มาตรา	100	แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.2535	ตามค�าสัง่หวัหน้า 
	 คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิที	่21/2560	เรือ่ง	การแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่ 
	 อ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่1/2561	 
	 จึงมมีตใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นให้แก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคับของบรษัิทข้อ	30	 
	 (ตามเอกสารแนบ	8)

	 นอกจากนี	้ทีป่ระชมุคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา 
	 อนุมัตกิารมอบอ�านาจให้กรรมการผูมี้อ�านาจของบรษัิทและ/หรอืบุคคลทีก่รรมการ 
	 ผู้มีอ�านาจมอบหมาย	มอี�านาจในการแก้ไข	เพิม่เตมิ	เปล่ียนแปลงถ้อยค�า	ในข้อ 
	 บงัคบัดงักล่าวได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมเพือ่ให้เป็นไปตามค�าสัง่ของนายทะเบียน 
	 บริษัทมหาชนในการจดทะเบียนวัตถุประสงค์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 
	 กระทรวงพาณชิย์

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรอนมุตักิารแก้ไขเพิม่เตมิ 
	 ข้อบังคับของบริษัทข้อ	30	และการมอบอ�านาจตามรายละเอียดข้างต้น

 หมายเหต ุ มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รบัการอนุมตัด้ิวยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี ่
	 	 	 	 ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและมสิีทธิออก 
	 	 	 	 เสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 วตัถุประสงค์และเหตผุล : เป็นวาระท่ีจะไม่มกีารลงคะแนนเสียง	เป็นเพยีงวาระที ่
	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม	แสดงความคิดเห็น	เสนอแนะ	ปรึกษาหารือกับ 
	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

	 จงึขอเรยีนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั	เวลา	และสถานทีด่งักล่าว 
ข้างต้นและหากมข้ีอสงสยัหรอืค�าถามข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัวาระการประชมุสามารถส่งค�าถาม
ล่วงหน้ามายังบริษัทได้	 โดยผ่านทาง	 เว็บไซต์ของบริษัท	 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข	 
0	2849	2701	โดยระบุที่อยู่เพื่อที่บริษัทจะติดต่อกลับได้

	 อนึ่ง	 เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว	 ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น	 และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ	 โปรดแสดงหลักฐานแสดงตน
ในการเข้าร่วมประชมุมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบียนในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ตัง้แต่
เวลา	13.00	น.	ของวันที่	10	เมษายน	2561	เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญ		ผู้ถือหุ้น	
ครั้งที่	23	จะแล้วเสร็จ
  
	 ขอแสดงความนับถือ

 

	 	(ดร.วิวสัน	เตียว	ยอง	เพ็ง)																																											
																																						เลขานุการบริษัท									

                       
หมายเหตุ :
1.	หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�าปี	2560	แบบรูปเล่ม	กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์	0	2849	2701
2.	ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค�าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่	6	มีนาคม	2561

บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4798 (1323) วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
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	 14	มีนาคม	2561
เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	23
เรียน	 ผู้ถือหุ้นของบริษัท	
 
	 โดยหนังสือนัดประชุมฉบับน้ี	 ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า	 ท่ีประชุม 
คณะกรรมการของบริษัท	 เอสวีโอเอ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ครั้งที่	 1/2561	 ได้มีมติให้จัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	 23	 ในวันที่	 10	 เมษายน	2561	 เวลา	14.00	น.	ณ	ห้อง
ประชุมเอสิค	ชั้น	34	อาคารไอทีโปรเฟสชั่นแนล	เลขที่	900/29	ถนนพระรามที่	3	แขวง
บางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้

วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 22 เมื่อวันที่  
 10 เมษายน 2560

 วัตถุประสงค์และเหตุผล	 :	 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 
	 22	 เมื่อวันที่	 10	 เมษายน	 2560	 และได้จัดท�ารายงานการประชุมส่งให ้
	 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณชิย์ภายในเวลาทีก่ฎหมาย 
	 ก�าหนด	 รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว	 โดยมีส�าเนารายงาน 
	 การประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ	1

 ความเห็นคณะกรรมการ :	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน 
	 การประชุมสามัญ	ผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	22	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	10	เมษายน	2560	 
	 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระท่ี 2.  พจิารณารบัทราบรายงานประจ�าปี 2560 และรายงานของคณะกรรมการ 
 ของบริษัท
 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล : รายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี	2560	 
	 และสรุปข้อมูลทางการเงินท่ีแสดงในรายงานประจ�าปี	 2560	 และรายงาน 
	 ของคณะกรรมการของบริษัทตามเอกสารแนบ	2	

 ความเห็นของคณะกรรมการ :	เห็นสมควรรับทราบรายงานประจ�าปี		2560	 
	 และรายงานของคณะกรรมการซ่ึงแสดงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท 
	 ในรอบปี	2560	และให้น�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่รบัทราบรายงานดงักล่าว

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล	:	เพือ่ให้เป็นไปตามนยัของมาตรา	112	แห่งพระราช 
	 บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และตามข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	39	 
	 ที่ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�างบการเงิน	ณ	วันสิ้นสุดของ 
	 รอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี 
	 เพือ่พจิารณาอนมุตังิบการเงินนี	้คณะกรรมการต้องจดัให้ผูส้อบบญัชตีรวจสอบ 
	 ให้เสร็จก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ความเห็นของคณะกรรมการ :	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
	 งบการเงินประจ�าปี	 2560	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 ซึ่งได้ผ่านการ 
	 พจิารณาตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจ 
	 สอบแล้ว	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	2560	และสรุปข้อมลูทาง 
	 การเงินตามเอกสารแนบ	2	

วาระท่ี 4.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 เป็นทุนส�ารองตาม 
 กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล :	บรษิทัมกี�าไรสทุธสิ�าหรบัปี	2560	จากงบการเงนิรวม 

	 จ�านวน	188,661,879	บาท	งบการเงนิเฉพาะกิจการ	จ�านวน	113,012,553		บาท	 
	 ตามนยัของมาตรา	115	แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และ 
	 ตามข้อบงัคบัของบรษิทั	ข้อ	41	ซึง่ห้ามจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอก 
	 จากเงนิก�าไรและบรษิทัต้องจัดสรรก�าไรสทุธิประจ�าปี	ส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองตาม 
	 กฎหมายไม่น้อยกว่าอตัราทีก่ฎหมายก�าหนดไว้	เงนิก�าไรส่วนทีเ่หลอื	คณะกรรมการ 
	 จะจัดสรรเป็นเงนิส�ารองต่างๆ	กไ็ด้ตามแต่จะเหน็สมควรโดยต้องได้รับอนุมตัิ 
	 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
	 อนึ่ง	ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	คือ	“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงิน 
	 ปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ	60	ของก�าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการหลงัหกัเงนิ 
	 ส�ารองตามกฎหมาย	แต่อย่างไรก็ตาม	อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้น 
	 อยูก่บักระแสเงนิสดและภาระการลงทนุของบรษิทั	และบรษิทัในเครอื	รวมถงึความ 
	 จ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ในอนาคตทีง่บการเงนิเฉพาะกจิการจะต้องมกี�าไรสทุธิ 
	 และไม่มขีาดทนุสะสม	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการและความ 
	 สามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

 ความเหน็ของคณะกรรมการ :	เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุน้อนมุตักิาร 
	 จัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานปี	2560	และการจ่ายเงินปันผล	ดังนี้

	 	 *	จัดสรรเป็นเงินส�ารองตามกฎหมาย	เป็นจ�านวนเงิน		5,580,990	บาท
														 *	จ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ		0.046		บาท	ซึง่ค�านวณมาจากร้อยละ	40	ของ 
	 ก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมายแล้วคงเหลือเป็นก�าไรสุทธิจ�านวน	 
	 107,431,563	บาท	คดิเป็นเงนิปันผลทีจ่ะต้องจ่ายเป็นจ�านวน	43,562,000	บาท	 
	 ซึง่ค�านวณจากจ�านวนหุน้	ณ	วนัก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเข้าร่วม 
	 ประชุมผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	23	(Record	Date)	ในวันที่	13	มีนาคม	2561	ที่มี 
	 จ�านวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น	 707,000,000	 หุ้น	 และหุ้นบุริมสิทธิ	 จ�านวน	 
	 240,000,000	หุ้น	ท�าให้เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกินจ�านวน	43,562,000	บาท	 
	 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในราย 
	 ชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปันผล(Record	Date)	ในวนัที	่13	มนีาคม	2561	 
	 และก�าหนดจ่ายเงินปันผล	ในวันที	่24	เมษายน	2561	(การให้สทิธดัิงกล่าวของ 
	 บริษัทยังมีความไม่แน่นอน	เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

 ทัง้นี	้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวค�านวณมาจากร้อยละ	40	ของก�าไรสทุธิ 
	 หลงัหกัส�ารองตามกฎหมาย	เป็นอตัราทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ว่าเหมาะสม	 
	 เนือ่งจากบรษิทัจ�าเป็นต้องส�ารองเงนิสดเพือ่ใช้ส�าหรบัการขยายกจิการของบรษัิท	

	 ส�าหรับผลการด�าเนนิงานในปี	2559	ท่ีประชมุบรษิทัพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใน 
	 อตัราหุน้ละ	0.014บาท	ซึง่ค�านวณมาจากร้อยละ	60	ของก�าไรสุทธิหลงัจากหัก 
	 ส�ารองตามกฎหมายแล้ว	(เอกสารแนบ	3)

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล :	ตามข้อบงัคบัของบรษิทั	ข้อ	17.		ในการประชุมผูถ้อื 
	 หุ้นสามญัประจ�าปีทกุคร้ัง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสาม	ของ 
	 จ�านวนกรรมการทีม่อียูท่ัง้หมด	ซึง่ในปีนีม้กีรรมการทีต้่องพ้นจากต�าแหน่งตาม 
	 วาระได้แก่	นายอนนัต์	ตงัทัตสวสัดิ	์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ	 
	 (ทีไ่ม่มีอ�านาจลงลายมือช่ือ),	นายเฮนรี	่โก๊ะ	กรรมการผูม้ีอ�านาจลงลายมือช่ือ	 
	 และนางสาวกุลภา	อิงค์ธเนศ	กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อ	

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสีย	เหน็ชอบ 
	 ให้เสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาให้	นายอนันต์	ตงัทตัสวสัดิ	์ประธานกรรมการ 
	 ตรวจสอบและกรรมการอสิระ(ทีไ่ม่มอี�านาจลงลายมอืชือ่),	นายเฮนรี	่โก๊ะ	กรรมการ 
	 ผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่	และนางสาวกลุภา	อิงค์ธเนศ	กรรมการผูมี้อ�านาจลงลายมอืช่ือ	 

	 ซึ่งต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีก 
	 วาระหนึง่	

	 ซึง่ทัง้	3	ท่าน	คณะกรรมการเหน็ว่าบคุคลดงักล่าวข้างต้น	มคีณุสมบตัใินด้านต่างๆ 
	 โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมในด้านคณุวฒุ	ิความรูค้วามสามารถ	ความหลาก 
	 หลายของทกัษะและประสบการณ์ในการท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธรุกจิของ 
	 บรษิทัและเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญตัิ 
	 บริษทัมหาชนจ�ากัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบรษัิทตาม 
	 หลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 
	 ทั้งนี้	ประวัติกรรมการ	และนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ	4

	 การพจิารณาคดัเลอืกผูด้�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัโดยผ่านคณะกรรมการ 
	 สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกนัพจิารณาจากคณุสมบตัใินด้านต่างๆ	โดยดู 
	 ถงึความเหมาะสมในด้านคณุวฒุิ	ความรูค้วามสามารถ	ความหลากหลายของทกัษะ 
	 และประสบการณ์ในการท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธรุกจิของบรษิทัการทุม่เทในการ 
	 ท�างานในหน้าทีก่รรมการเพือ่ให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า	มีความม่ันคงและไม่เป็น 
	 บคุคลต้องห้ามตามกฎหมาย	เพือ่เสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	เสนอให้ที่ 
	 ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์ในการเลือกต้ังกรรมการตามข้อบงัคบั 
	 ของบริษัทตามเอกสารแนบ	5	

วาระที่ 6. พจิารณาอนมัุตค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบส�าหรบัปี 2561

 วตัถปุระสงค์และเหตุผล :	ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบควร 
	 เหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
	 และควรมกีารทบทวนทกุปี	ซึง่ในปี	2561	นี	้คณะกรรมการได้ก�าหนดอตัราค่าตอบ 
	 แทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและ 
	 กรรมการตรวจสอบอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมประการต่างๆ	 โดยเปรยีบ 
	 เทยีบอ้างองิจากกจิการทีม่ขีนาดรายได้ในระดบัเดยีวกนั	รวมถงึพจิารณาจาก 
	 สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ	การเติบโตของรายได้และก�าไร	สนิทรัพย์และเงนิปันผล 
	 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	รวมถึงจ�านวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน	

 ความเห็นของคณะกรรมการ :	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
	 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ�าปี	2561	ตามข้อเสนอของ 
	 คณะกรรมการ	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	6

	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นการพจิารณาโดย 
	 ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	โดยการ 
	 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัมหีลักเกณฑ์โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่า 
	 ตอบแทนคณะกรรมการของบรษิทัทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรม	และสงู 
	 เพยีงพอทีจ่ะดงึดดูและรกัษากรรมการทีม่คีณุสมบตัทิีต้่องการและขออนมุตัจิาก 
	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระท่ี 7. พจิารณาอนมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัช ีส�าหรบัปี 2561

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล : 	เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับรษิทัมหาชนจ�ากดั	 
	 และข้อบงัคบัของบรษิทั	ข้อ	29	ซึง่ก�าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นแต่งต้ังผูส้อบ 
	 บัญช	ีและก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทกุปี	คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 ได้พจิารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจี�านวน	3	ราย	และได้พจิารณาก�าหนดค่าสอบ 
	 บญัชสี�าหรบัปี	2561	และได้เสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาเสนอทีป่ระชมุ 
	 ผูถื้อหุ้นแต่งตัง้	คณุกมลทพิย์	เลศิวทิย์วรเทพ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	 
	 4377	และ/หรอื	คณุวชิาต	ิโลเกศกระวี	ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต	เลขทะเบยีน	4451	 
	 และ/หรอื	คณุสาธดิา	รตันานรุกัษ์	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบียน	4753	
	 แห่งบรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัปี	2561	เนือ่งจากพจิารณา 
	 ว่าผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีณุสมบตัติามทีบ่รษิทัและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
	 หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ก�าหนด	และมผีลการปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพงึพอใจ 
	 โดยก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบริษทัส�าหรับปี	2561	เป็นจ�านวนเงนิ	 
	 1,919,000	บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	(เท่ากับปี	2560)

 ความเหน็คณะกรรมการ :	เหน็ควรเสนอท่ีประชมุผูถ้อืหุน้แต่งตัง้	คณุกมลทพิย์	 

	 เลศิวทิย์วรเทพ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	4377	และ/หรอื	คณุวชิาติ	 
	 โลเกศกระวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4451	และ/หรือ	คุณสาธิดา	 
	 รตันานรุกัษ์		ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	4753	จากบรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	 
	 จ�ากัด	เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทั	ปี	2561	และก�าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ�านวนเงนิ	 
	 1,919,000	บาท	(เท่ากบัปี	2560)	และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ตามทีจ่่ายจรงิ	ในกรณท่ีี 
	 ผูส้อบบญัชดีงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้	ให้บรษิทัส�านกังาน	อวีาย		 
	 จ�ากดั	จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของส�านกังานท�าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละ 
	 แสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบัญชดีงักล่าวได้		ตามข้อเสนอ 
	 ของคณะกรรมการตรวจสอบ	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	7

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30  

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล :	เพือ่อ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิของบรษิทั 
	 ควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	30	เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย		 
	 มาตรา	100	แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.2535	ตามค�าสัง่หวัหน้า 
	 คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิที	่21/2560	เรือ่ง	การแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่ 
	 อ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่1/2561	 
	 จงึมมีตใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ให้แก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบรษิทัข้อ	30	 
	 (ตามเอกสารแนบ	8)

	 นอกจากน้ี	ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณา 
	 อนมุตักิารมอบอ�านาจให้กรรมการผูม้อี�านาจของบรษิทัและ/หรอืบคุคลทีก่รรมการ 
	 ผูม้อี�านาจมอบหมาย	มอี�านาจในการแก้ไข	เพิม่เตมิ	เปลีย่นแปลงถ้อยค�า	ในข้อ 
	 บงัคบัดงักล่าวได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมเพือ่ให้เป็นไปตามค�าสัง่ของนายทะเบยีน 
	 บริษัทมหาชนในการจดทะเบียนวัตถุประสงค์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 
	 กระทรวงพาณิชย์

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรอนมุตักิารแก้ไขเพิม่เตมิ 
	 ข้อบังคับของบริษัทข้อ	30	และการมอบอ�านาจตามรายละเอียดข้างต้น

 หมายเหต ุ มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รบัการอนมุตัด้ิวยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี ่
	 	 	 	 ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอก 
	 	 	 	 เสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เป็นวาระทีจ่ะไม่มกีารลงคะแนนเสยีง	เป็นเพยีงวาระท่ี 
	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม	แสดงความคิดเห็น	เสนอแนะ	ปรึกษาหารือกับ 
	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

	 จึงขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้โปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั	เวลา	และสถานทีด่งักล่าว 
ข้างต้นและหากมีข้อสงสยัหรอืค�าถามข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งค�าถาม
ล่วงหน้ามายังบริษัทได้	 โดยผ่านทาง	 เว็บไซต์ของบริษัท	 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข	 
0	2849	2701	โดยระบุที่อยู่เพื่อที่บริษัทจะติดต่อกลับได้

	 อนึ่ง	 เพ่ือให้การลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว	 ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น	 และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ	 โปรดแสดงหลักฐานแสดงตน
ในการเข้าร่วมประชมุมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบยีนในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ตัง้แต่
เวลา	13.00	น.	ของวันที่	10	เมษายน	2561	เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญ		ผู้ถือหุ้น	
ครั้งที่	23	จะแล้วเสร็จ
  
	 ขอแสดงความนับถือ

 

	 	(ดร.วิวสัน	เตียว	ยอง	เพ็ง)																																											
																																						เลขานุการบริษัท									

                       
หมายเหตุ :
1.	หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�าปี	2560	แบบรูปเล่ม	กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์	0	2849	2701
2.	ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค�าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่	6	มีนาคม	2561

บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4798 (1323) วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

	 โดยหนังสือฉบับนี้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า	คณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จ�ำกัด (มหำชน) (SUC) ได้
มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	25	ในวันพฤหัสบดีที่	26	เมษายน	2561	เวลา	10.30	น.	ณ	ห้อง
ประชุมชั้น	9	อาคารส�านักงานใหญ่	บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	1828	ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนงใต้	
เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 24   
	 ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	24	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2560	นั้น	บริษัทฯ
ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	24	แล้วเสร็จภายใน	14	วันนับแต่วันประชุม	และได้น�า
ส่งส�าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ต.ล.ท.)	 และกระทรวงพาณิชย์	 ภายใน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด	พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.sahaunion.co.th)	แล้ว
ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
	 การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	24	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2560	มีความถูกต้อง 
และครบถ้วน	จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำนในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
	 บริษัทฯได้สรุปผลการด�าเนินงาน	 การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	 และรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา	 
ซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปี	2560
ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบ	1	ปีที่ผ่านมา

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุน หรืองบกำรเงิน ประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	และข้อบังคับบริษัท	ข้อ	43	ก�าหนดให้บริษัทฯต้องจัดท�างบดุลและ
บัญชีก�าไรขาดทุนประจ�าปี	สิ้นสุด	ณ	รอบปีบัญชีของบริษัทฯ	และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี
ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	
ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน	 หรืองบการเงิน	 ประจ�าปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	 
ธันวาคม	2560	ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินก�ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 
	 บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของกิจการในอัตราที่ไม่ต�่ากว่า	1	ใน	3	ของ
ก�าไรสุทธิประจ�าปี	หลังหักขาดทุนสะสม	(ถ้ามี)	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	ประจ�าปี	2560	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผู้สอบบัญชี	 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว	 บริษัทฯ 
มีก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน	 903,780,977	 บาท	 และบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ 
จ่ายเงินปันผลได้	คณะกรรมการจึงพิจารณาจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี	2560	และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ	2	บาท	(สองบาท)	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	600,000,000	บาท	(หกร้อยล้านบาท)	หรือคิดเป็นร้อย
ละ	66.39	ของก�าไรสุทธิ	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รำยละเอียดก�ำไรสุทธิและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560

 รำยกำร ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
		1.	ก�าไรสุทธิ	(บาท)	 903,780,977	 1,181,021,856	 574,218,181
		2.	จ�านวนหุ้น	(หุ้น)	 300,000,000	 300,000,000	 300,000,000
		3.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท	:	หุ้น)	 2	 2	 1.50
		4.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท)	 600,000,000	 600,000,000	 450,000,000
		5.	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 66.39	 50.80	 78.37

หมายเหตุ	:	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ควำมเห็นคณะกรรมกำร
	 เหน็ควรเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิก�าไรสทุธปิระจ�าปี	2560	และจ่ายเงนิปันผลให้แก่	ผูถ้อื
หุ้นในอัตราหุ้นละ	2	บาท	(สองบาท)	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	600,000,000	บาท	(หกร้อยล้านบาท)	หรือคิด
เป็นร้อยละ	66.39	ของก�าไรสุทธิ	โดยจ่ายจากก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯได้รับจากบริษัทใน
กลุ่มที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ30	ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตาม
มาตรา	47	ทวิ	ของประมวลรัษฎากร	ส�าหรับก�าไรสุทธิประจ�าปีให้ยกไปเป็นก�าไรสะสมต่อไป
	 โดยจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นทีป่รากฏรายชือ่อยูใ่นวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ	ณ	วนัที	่5	 
เมษายน	2561	ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะด�าเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ	ผู้ถือหุ้นประจ�าปี
แล้ว	โดยบรษิทัฯจะแจ้งให้บรษิทั	ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ด�าเนนิการจดัส่งเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้ 
ตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2561	เป็นต้นไป

วำระที่ 5  พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร ก�ำหนดอ�ำนำจกรรมกำร และก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
5.1 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร
	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดและข้อบังคับบริษัท	ข้อ	18	ก�าหนดว่า	 ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการจ�านวน	 1	 ใน	 3	 ของจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากต�าแหน่ง	 และกรรมการ 
ซึง่พ้นจากต�าแหน่งจะเลอืกเข้ามารบัต�าแหน่งอกีกไ็ด้	ปัจจบุนักรรมการมจี�านวน	15	คน	ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ 
ประจ�าปีครั้งนี้	กรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระมีจ�านวน	5	คน	ตามรายนามดังนี้	:-
	 1.	นายยรรยง		 ตั้งจิตต์กุล		 กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 2.	นายสุภกิจ					 พ่วงบัว	 	 กรรมการ
	 3.	นางพินิจพร	 ดารกานนท์	เกษมทรัพย์	 กรรมการ
	 4.	นายวัชรพงษ์	 ดารกานนท์	 	 กรรมการ
	 5.	นายนันทิยะ		 ดารกานนท์	 	 กรรมการ

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	(โดยนายยรรยง	ตัง้จติต์กลุ	ซึง่เป็นกรรมการทีม่ส่ีวน	ได้เสยี		เนือ่งจาก 
เป็นกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระในครั้งนี้งดออกเสียง)	 โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	มีความเห็นว่า	กรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง	5	คน 
ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา	86	ของ	พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535	และตามมาตรา	89/3	ของ	พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และมีคุณสมบัติตามมาตรา	68	ของ	พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	เป็น 
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	ความช�านาญ	และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพ 
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ต่าง	ๆ 	ทีจ่�าเป็นต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการ	และเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิของบรษิทัฯ	ตลอดจนผลการปฎิบตัิ 
หน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเหมาะสม	 โดยนายยรรยง	 ตั้งจิตต์กุล	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระต่อเน่ือง 
เกิน	9	ปี	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	และตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และ	ต.ล.ท.	 
สามารถปฎบิตังิานร่วมกบัคณะกรรมการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระ	จงึเสนอให้คณะกรรมการ 
พิจารณาเสนอชื่อให้	ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง	5	คนดังกล่าว	
กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	
	 ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษิทัไม่มีการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอสิระ/กรรมการ	เนือ่งจาก 
เชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระ/กรรมการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	สามารถให้ความเห็นและข้อแนะน�าต่างๆ	ที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัทฯ	ประสบการณ์จากการด�ารงต�าแหน่งจะท�าให้เข้าใจการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯได้ดียิ่งขึ้น	
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
	 คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีได้พจิารณาแล้ว	มมีตเิหน็ชอบตามแนวทางการพจิารณาทีค่ณะ 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอ	จงึเหน็ควรเสนอผูถื้อหุน้มมีตเิลอืกตัง้กรรมการท่ีครบก�าหนดออกจาก 
ต�าแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง	5	คน	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	ตามรายนามดังนี้	:-
	 1.		นายยรรยง			ตั้งจิตต์กุล	 	2.		นายสุภกิจ		พ่วงบัว	
	 3.		นางพินิจพร	ดารกานนท์	เกษมทรัพย์	 	4.		นายวัชรพงษ์		ดารกานนท์
	 5.		นายนันทิยะ		ดารกานนท์	 	
	 โดยบคุคลดงักล่าวข้างต้นมีคณุสมบตัขิองกรรมการครบถ้วนตามข้อบงัคบับรษัิท	พ.ร.บ.บรษัิทมหาชนจ�ากดั	 
พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯก�าหนดไว้		
	 ทั้งนี้	นายยรรยง	ตั้งจิตต์กุล	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	 เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	 ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและตามหลัก
เกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และ	ต.ล.ท.	
5.2 พิจำรณำก�ำหนดอ�ำนำจกรรมกำร
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
	 เหน็ควรเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาก�าหนดอ�านาจกรรมการ	เป็นดงันี	้“กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่ร่วมกันและ 
ประทบัตราส�าคญัของบรษิทั	ยกเว้น	นางอจัฉรา	จนัทร์ฉาย		นางสาวภคนิ	ีพฤฒธิ�ารง		นางสาวพกัตร์ผจง	วฒันสนิธุ์	 
นางบุศราค�า	นีลวัชระ	และนายยรรยง	ตั้งจิตต์กุล		ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”
5.3 พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 ซึ่งมีแนวปฏิบัติคือ	 มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพื่อให้เหมาะสม	 โดยพิจารณา
เปรยีบเทียบจากบรษิทัจดทะเบยีนท่ีมขีนาดธรุกจิใกล้เคียงกนั	ภาระหน้าท่ี	ขอบเขตความรบัผดิชอบ	ผลประกอบการ
ของบรษิทัฯ	และความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิปัจจบัุน	จงึเหน็ควรเสนอผู้ถอืหุน้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ�าปี	2561	เป็นวงเงินไม่เกิน	20,000,000	บาทต่อปี	(เท่ากับปี	2560)	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป
ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
	 เหน็ควรเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2561	ซึง่ผ่านการพจิารณาจากคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว	 โดยเห็นสมควรก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน	20,000,000	บาทต่อปี	(เท่ากับปี	2560)	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561 และก�ำหนดเงินค่ำตอบแทน
	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	และข้อบังคับบริษัท	ข้อ	51	ก�าหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช	ีและก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทกุปี	จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2561	แล้วเห็นควร
เสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง	นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4958	
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที	่3)	หรือนางพนูนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน	5238	หรือนางสาววไิลลกัษณ์	 
เลาหศรสีกลุ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน	6140	ซึง่สงักดับรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบัญชปีระจ�าปี	 
2561	 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์	และ/หรือ	ส่วนได้เสียกับบริษัท	/	บริษัทย่อย	/	 
ผูบ้รหิาร/	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว	จงึมคีวามเป็นอสิระเพยีงพอ	ในการตรวจสอบและแสดง 
ความเหน็ต่องบการเงนิของบริษัทฯ	และเป็นผู้สอบบญัชรีายเดียวกนักบับริษัทย่อย	โดยก�าหนดเงนิค่าตอบแทนในการสอบ 
บัญชขีองบริษทัฯ	รวมการสอบทานงบการเงนิ	3	ไตรมาส	เป็นเงนิ	2,700,000	บาท	(เท่ากับปี	2560)	ส�าหรบัค่าบรกิารอืน่ไม่มี
ควำมเห็นคณะกรรมกำร   
	 คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ	จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง											
 1.	นายกฤษดา	เลิศวนา	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4958	(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่	3)	หรือ		
	 2.	นางพูนนารถ		เผ่าเจริญ										ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5238	หรือ		
	 3.	นางสาววิไลลักษณ์	เลาหศรีสกุล		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	6140	
ซึง่สงักดับริษทั	ส�านักงาน	อวีาย	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯประจ�าปี	2561	และก�าหนดเงนิค่าตอบแทนในการ 
สอบบัญชีของบริษัทฯ	รวมการสอบทานงบการเงิน	3	ไตรมาส	เป็นเงิน	2,700,000	บาท	(เท่ากับปี	2560)	ส�าหรับ
ค่าบริการอื่นไม่มี
	 บรษิทัฯก�าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้	ตัง้แต่วนัที	่5	เมษายน	2561	จนกว่าการประชุมผูถ้อืหุน้จะ
แล้วเสรจ็	เพือ่ให้สทิธผิูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่อยู	่ณ	วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้	เป็นผูม้สีทิธเิข้าร่วมประชมุสามญั 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	25	มีสิทธิลงคะแนนเสียง	และมีสิทธิรับเงินปันผลประจ�าปี	2560
	 โดยบรษิทัฯได้ท�าการเผยแพร่หนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ครัง้ที	่25	พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุทัง้หมดในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯที	่www.sahaunion.co.th	ตัง้แต่วนัที	่23	มนีาคม	2561	เป็นต้นไป
	 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	 เวลา	 และสถานท่ีดังกล่าว	 โดยบริษัทฯ 
จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	08.00	น.
    
         
	 	 	 	โดยค�าสั่งคณะกรรมการบริษัท

	 	 																																																															(นางชฎาพร	เจียมสกุลทิพย์)	
	 																เลขานุการบริษัท

																																																															27	มีนาคม	2561

ประกำศ
ค�ำบอกกล่ำวเรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 25

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ำกัด (มหำชน)
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED 

1828	ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนงใต้	เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	10260	โทรศัพท์	02-311-5111	โทรสาร	02-331-5668
1828	Sukhumvit	Rd.,	Phrakhanong	Tai,	Phrakhanong,	Bangkok	10260	Tel.	(662)-311-5111	Fax	(662)-331-5668

คุณธรรม	คุณภาพ	คุณประโยชน์
กลุ่มสหยูเนี่ยน



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 19 ฉบับที่ 4798 (1323) วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

	 โดยหนังสือฉบับนี้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า	 คณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด 
(มหาชน) (UT)	ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	25	ในวันอังคารที่	24	เมษายน	2561	เวลา	
10.30	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	9	อาคารสำานักงานใหญ่	บริษัท	สหยูเนี่ยน	จำากัด(มหาชน)	เลขที่	1828	ถนนสุขุมวิท	
แขวงพระโขนงใต้	เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 24
	 ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 ครั้งที่	 24	 เมื่อวันที่	 18	 เมษายน	 2560	 นั้น	 
บริษัทฯได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	24	แล้วเสร็จภายใน	14	วัน	นับแต่วันประชุม	
และนำาส่งสำาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)	และกระทรวงพาณิชย์	
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด	พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.ut.co.th)	แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
	 การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	24	เมื่อวันที่	18	เมษายน	2560	มีความ 
ถูกต้องและครบถ้วน	จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	

วาระที่ 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
	 บริษัทฯได้สรุปผลการดำาเนินงาน	 การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ	 และรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา 
ซึ่งปรากฏในรายงานประจำาปี	2560
ความเห็นคณะกรรมการ
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานในรอบ	1	ปีที่ผ่านมา	

วาระที่ 3  พจิารณาอนมุตังิบดลุ และบญัชกีำาไรขาดทนุหรอืงบการเงนิ ประจำาป ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560
	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	และข้อบังคับบริษัท	ข้อ	44	กำาหนดให้บริษัทฯต้องจัดทำางบดุล
และบัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	รอบปีบัญชีของบริษัท	และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบ
บัญชี	และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ		
ความเห็นคณะกรรมการ 
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล	 และบัญชีกำาไรขาดทุน	 หรืองบการเงิน	 ประจำาปี	 สิ้นสุดวันที่	 
31	ธันวาคม	2560	ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	และได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไร และการจ่ายเงินปันผล
	 บรษัิทฯมนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผลขึน้อยูก่บัผลการดำาเนนิงานของกจิการ	ในอตัราทีไ่มต่่ำากวา่	1	ใน	3	ของกำาไร
สทุธปิระจำาป	ีหลงัหกัขาดทนุสะสม	(ถ้าม)ี	ตามงบการเงินเฉพาะกจิการ	โดยพระราชบัญญตับิริษทัมหาชนจำากดั	และขอ้บงัคบั
บรษิทั	ขอ้	47	กำาหนดวา่บรษิทัตอ้งจดัสรรเงนิกำาไรสทุธปิระจำาปสีว่นหนึง่ไวเ้ปน็ทนุสำารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	10	ของกำาไรสุทธิ
ประจำาปหีกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา	(ถา้ม)ี	จนกวา่ทนุสำารองจะมจีำานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	25	ของทนุจดทะเบียน 
	 งบการเงินเฉพาะกิจการประจำาปี	2560	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผูส้อบบญัช	ีและได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้	บรษิทัฯมผีลกำาไรสทุธจิำานวน	32,359,405	
บาท	 โดยบริษัทฯมีเงินสำารองตามกฎหมายครบร้อยละ	 25	 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับบริษัท	 และบริษัทฯ 
ยังมีผลขาดทุนสะสมจำานวน	66,351,121	บาท
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำาปี เปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2558 ถึงปี 2560
รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
1.	กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	(บาท)		 32,359,405	 32,533,605		 24,712,093
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	ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับใน
ปี	2560	ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน	7	ปี	ตามข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ  
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี	 2560	 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ	 เนื่องจาก 
บรษิทัฯ	ยงัมผีลขาดทนุสะสมจำานวน	66,351,121	บาท	สำาหรบัเงินปนัผลทีผู่ถ้อืหุ้นบรุมิสิทธิมสิีทธิไดร้บัในอตัรารอ้ย
ละ	14	ต่อปี	ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี	2560	ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน	7	ปี	ตามข้อบังคับบริษัท

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำาหนดอำานาจกรรมการ และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	และข้อบังคับบริษัท	ข้อ	19	กำาหนดว่า	ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำาปีทุกครั้ง	ให้กรรมการจำานวน	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำาแหน่ง		และกรรมการซึ่ง
พ้นจากตำาแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำาแหน่งอีกก็ได้	ปัจจุบันกรรมการมีจำานวน	9	คน	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี	ครั้งที่	25	กรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระมีจำานวน	3	คน	ตามรายนามดังนี้:-	
	 	 1.	นางสาวดาลัดย์	 ทรัพย์ทวีชัยกุล	 		ประธานกรรมการ
		 	 2.	นางพิมพ์พร	 โชติรัตนกุล	 		กรรมการผู้จัดการ
	 	 3.	นายพิลาศพงษ์	 ทรัพย์เสริมศรี		 		กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
	 	 	 	 	 		ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 (โดยนายพิลาศพงษ์	 ทรัพย์เสริมศรี	 ซึ่งเป็นกรรมการที่
มีส่วนได้เสีย	เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระในครั้งนี้งดออกเสียง)	ได้พิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแล้ว	 เห็นว่ากรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตาม
วาระทั้ง	3	คน	ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	86	ของ	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.2535	และตามมาตรา	
89/3	ของ	พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และมีคุณสมบัติตามมาตรา	68	ของ	พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจำากัด	พ.ศ.2535	เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	ความชำานาญ	และประสบการณ์
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ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง	ๆ 	ที่จำาเป็นต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการ	และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
ของบริษัทฯ	ตลอดจนผลการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเหมาะสม	โดยนายพิลาศพงษ์	ทรัพย์เสริม
ศรี	กรรมการอิสระ	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	และตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	
และ	ต.ล.ท.	สามารถปฎิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ	
จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่ง
ตามวาระ	ทั้ง	3	คนดังกล่าวกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณาแลว้	มมีตเิหน็ชอบตามแนวทางการพจิารณา
ทีค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนเสนอ	จงึเหน็ควรเสนอผูถ้อืหุน้มมีตเิลอืกตัง้กรรมการทีค่รบกำาหนด
ออกจากตำาแหน่งตามวาระในคร้ังน้ีท้ัง	3	คน	กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง	ตามรายนามดังน้ี	:-
	 1.	นางสาวดาลัดย์	 ทรัพย์ทวีชัยกุล	
		 2.	นางพิมพ์พร	 โชติรัตนกุล	
	 3.	นายพิลาศพงษ์	 ทรัพย์เสริมศรี	
	 โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชน-
จำากัด	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำาหนดไว้
	 ทั้งนี้	นายพิลาศพงษ์	ทรัพย์เสริมศรี	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	 เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	 ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
และตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และ	ต.ล.ท.	
5.2 พิจารณากำาหนดอำานาจกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ  
	 เหน็ควรเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณากำาหนดอำานาจกรรมการ	เปน็ดงันี้	“กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่รว่มกนั	 
และประทบัตราสำาคญัของบรษิทั	ยกเวน้	นางบญุเสรมิ	วมิกุตะนนัทน	์	นายพลิาศพงษ	์ทรพัยเ์สรมิศร	ีและนายปรชีา	 
วัฒนศรานนท์	ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	และ/หรือ	กรรมการอิสระ”
5.3 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนและคณะกรรมการไดก้ำาหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณากำาหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ	ซึง่มีแนวปฏิบตัคิอื	มีการทบทวนคา่ตอบแทนทกุปเีพือ่ใหเ้หมาะสม	โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบ
จากบริษัทจดทะเบียนทีม่ขีนาดธุรกิจใกล้เคยีงกัน	ภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ		ผลประกอบ
การของบริษัทฯ		และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน		จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นกำาหนดค่าตอบแทน 
กรรมการปี	2561	เป็นวงเงินไม่เกิน	1,500,000	บาทต่อปี	เท่ากับปี	2560	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ
	 เหน็ควรเสนอผูถื้อหุน้พจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจำาป	ี2561	ซึง่ผา่นการพจิารณาจากคณะ 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว	 โดยเห็นสมควรกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นวงเงินไม่เกิน	1,500,000	บาทต่อปี	(เท่ากับปี	2560)	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรร
ตามที่เห็นสมควรต่อไป	

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2561 และกำาหนดเงินค่าตอบแทน
	 ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจำากดั	และขอ้บงัคบับริษัท	ขอ้	52	กำาหนดว่าให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจำาปแีตง่ตัง้ผูส้อบบญัช	ีและกำาหนดจำานวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัทกุป	ีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี	 2561	แล้ว	 เห็น
ควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5238						
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่	4)	หรือนายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4958	หรือนายเติมพงษ์					
โอปนพันธุ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4501	หรือนางสาววิสสุตา	จริยธนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่	3853		ซึ่งสังกัดบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจำาปี	2561	ผู้สอบ
บญัชดีงักลา่วเปน็ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย-์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์	และ/หรือ	ส่วนได้เสียกับบริษัท	/	บริษัทย่อย	/	ผู้บริหาร	/					
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ	 และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	(ไมเ่ปน็ผู้สอบบญัชรีายเดียวกนักบับริษัทร่วม	บริษัทร่วมเปน็ผู้พิจารณาแตง่ตัง้
ผู้สอบบัญชเีอง)	โดยกำาหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษทัฯ	รวมการสอบทานงบการเงนิ	3	ไตรมาส	
รวมเป็นเงิน	1,100,000	บาท	(เท่ากับปี	2560)	สำาหรับค่าบริการอื่นไม่มี
ความเห็นคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ	จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง						
	 1.	นางพูนนารถ		 เผ่าเจริญ		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี	5238	(เป็นผู้สอบบัญชีปีท่ี	4)	หรือ
	 2.	นายกฤษดา		 เลิศวนา		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4958	หรือ
	 3.	นายเติมพงษ์		 โอปนพันธุ์			 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4501	หรือ
	 4.	นางสาววิสสุตา	จริยธนากร		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3853			
ซึ่งสังกัดบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำาปี	2561	และกำาหนดเงินค่าตอบแทน
ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ	 รวมการสอบทานงบการเงิน	 3	 ไตรมาส	 รวมเป็นเงิน	 1,100,000	 บาท	 (เท่ากับ 
ปี	2560)	สำาหรับค่าบริการอื่นไม่มี
	 บริษัทฯกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	 ตั้งแต่วันที่	 3	 เมษายน	 2561	 จนกว่าการประชุม 
ผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ	 เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่	ณ	วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้น	เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	25	มีสิทธิลงคะแนนเสียง	และมีสิทธิ 
รับเงินปันผลประจำาปี	2560	ในส่วนที่พึงจะได้รับ
	 โดยบรษิทัฯได้ทำาการเผยแพรห่นงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปคีรัง้ที	่25	พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่	www.ut.co.th	ตั้งแต่วันที่	23	มีนาคม	2561	เป็นต้นไป	
	 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว	โดยบริษัทฯ
จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	08.00	น.
	 	 	 	 	 					โดยคำาสั่งคณะกรรมการบริษัท

	 	 	 	 (นางชฎาพร	เจียมสกุลทิพย์)
	 	 	 	 เลขานุการบริษัท
	 	 	 	 27	มีนาคม	2561
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 19 ฉบับที่ 4798 (1323) วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

	 โดยหนังสือฉบับนี้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ำกัด (มหำชน) 
(UPF)	ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	25	ในวันพุธที่	25	เมษายน	2561	เวลา	10.30	น.							 
ณ	 ห้องประชุมชั้น	 9	 อาคารส�านักงานใหญ่	 บริษัท	 สหยูเนี่ยน	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เลขท่ี	 1828	 ถนนสุขุมวิท												
แขวงพระโขนงใต้	เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 24
	 ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	24	เมื่อวันที่	19	เมษายน	2560	นั้น	บริษัทฯ
ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ครั้งที่	 24	 แล้วเสร็จภายใน	 14	 วันนับแต่วันประชุม	 และ									
ได้น�าส่งส�าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)		และกระทรวงพาณิชย์	
ภายในระยะเวลาตามทีก่ฎหมายก�าหนด	พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	(www.unionpioneer.co.th)	แล้ว
ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
	 การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	24	เมื่อวันที่	19	เมษายน	2560	มีความถูก
ต้องและครบถ้วน	จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำนในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
	 บริษัทฯได้สรุปผลการด�าเนินงาน	 การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญ	 และรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา 
ซึ่งปรากฎในรายงานประจ�าปี	2560	
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบ	1	ปีที่ผ่านมา

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุนหรืองบกำรเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560  
	 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 
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน	 หรืองบการเงินประจ�าปี	 สิ้นสุดวันที่	 31 
ธันวาคม	2560	ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินก�ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล
	 บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของกิจการ	 ในอัตราที่ไม่ต�่ากว่า	1	 ใน	3	
ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	หลังหักขาดทุนสะสม	(ถ้ามี)	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	ประจ�าปี	2560	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผู้สอบบัญชี	 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว	 บริษัทฯ
มีก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน	 30,022,479	 บาท	 และบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่าย					
เงินปันผลได้	 คณะกรรมการจึงพิจารณาจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2560	 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ	4	บาท	(สี่บาท)	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	30,000,000	บาท	(สามสิบล้านบาท)	หรือคิดเป็นร้อย
ละ	99.92	ของก�าไรสุทธิ	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รำยละเอียดก�ำไรสุทธิและกำรจ่ำยเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560

 รำยกำร ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
1.	ก�าไรสุทธิ	(บาท)		 30,022,479	 53,312,482		 36,857,798
2.	จ�านวนหุ้น	(หุ้น)		 7,500,000		 7,500,000		 7,500,000
3.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท	:	หุ้น)		 4		 7.10		 4.90
4.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท)		 30,000,000		 53,250,000		 36,750,000
5.	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 	99.92		 99.88	 99.71

ควำมเห็นคณะกรรมกำร
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2560	 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่							
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	4	บาท	(สี่บาท)	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	30,000,000	บาท	(สามสิบล้านบาท)	หรือ				
คิดเป็นร้อยละ	 99.92	 ของก�าไรสุทธิ	 โดยจ่ายจากก�าไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ	 20	 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา						
ได้สิทธิเครดิตภาษีในการค�านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา	 47	 ทวิ	 ของประมวลรัษฎากร	 ส�าหรับก�าไรสุทธิ 
ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นก�าไรสะสมต่อไป
	 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท	 
ณ	 วันที่	 4	 เมษายน	 2561	 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะด�าเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีแล้ว	โดยบริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ด�าเนินการจัดส่ง
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่	26	เมษายน	2561	เป็นต้นไป

วำระที่ 5  พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร ก�ำหนดอ�ำนำจกรรมกำร และก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

5.1 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร
	 ตาม	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และข้อบังคับบริษัท	ข้อ	18	ก�าหนดว่า	ในการประชุมสามัญ			
ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้	ให้กรรมการจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมอีอกจากต�าแหน่ง	และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งจะเลือกเข้ามารับต�าแหน่งอีกก็ได้	ปัจจุบันกรรมการมีจ�านวน	9	คน	ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ�าปีครั้งนี้	มีกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน	3	คน	ตามรายนาม	ดังนี้	:-	
	 1.		นางระพีพรรณ	 สงวนศิษย์	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ		/	
	 	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
	 2.		นายพงศ์ศักดิ์	 เที่ยงวิบูลย์วงศ์	 กรรมการผู้จัดการ
	 3.		นางจันทรตรี	 ดารกานนท์	 กรรมการ	

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	(โดยนางระพีพรรณ	สงวนศิษย์	กรรมการที่มีส่วนได้เสีย	
เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระในครั้งน้ีงดออกเสียง)	 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแล้ว	 เห็นว่ากรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง	 3	
คน	ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	86	ของ	พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535	และตามมาตรา	89/3	ของ	
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และมีคุณสมบัติตามมาตรา	68	ของ	พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด	
พ.ศ.	2535	เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	ความช�านาญ	และประสบการณ์ที่หลากหลาย
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ	 ที่จ�าเป็นต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการ	 และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ	
ตลอดจนผลการปฎบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการทีผ่่านมาเหมาะสม	โดยนางระพพีรรณ	สงวนศษิย์	ซึง่ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	และตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	 และ	ต.ล.ท.	 
สามารถปฎิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ	จึงเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ	 ที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ		
ทั้ง	3	คนดังกล่าว	กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง		
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร
	 คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสยีได้พจิารณาแล้ว	มมีติเหน็ชอบตามแนวทางการพจิารณา
ที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอ	 จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที ่
ครบก�าหนดออกตามวาระในครัง้นี	้3	คน	กลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึง่	ตามรายนามดงันี	้:-
	 1.		นางระพีพรรณ			 สงวนศิษย์	
	 2.		นายพงศ์ศักดิ์	 เที่ยงวิบูลย์วงศ์	 	
	 3.		นางจันทรตรี	 ดารกานนท์	 	
 
	 โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท	 พ.ร.บ.	 บริษัทมหาชน
จ�ากัด	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		และหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดไว้		
	 ทั้งนี้	 นางระพีพรรณ	 สงวนศิษย์	 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	 เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
และตามหลักเกณฑ์ของ	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�าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ซึ่งมีแนวปฏิบัติคือ	มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพื่อให้เหมาะสม	โดยพิจารณา
เปรยีบเทยีบจากบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดธรุกจิใกล้เคยีงกนั	ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	
ผลประกอบการของบริษัทฯ	 และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน	 จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	 2561	 เป็นวงเงินไม่เกิน	 1,500,000	บาทต่อปี	 เท่ากับปี	 2560	 โดยมอบหมาย 
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	 2561	 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก											
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว	 โดยเห็นสมควรก�าหนดค่า
ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน	 1,500,000	 บาทต่อปี	 (เท่ากับปี	 2560)	 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป	

วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561 และก�ำหนดเงินค่ำตอบแทน
	 ตาม	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และข้อบังคับบริษัท	ข้อ	51	ก�าหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี	 โดยจะแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2561	 แล้ว	 เห็น
ควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาววิสสุตา	 จริยธนากร	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลข
ที่	 3853	 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่	 4)	 หรือนายกฤษดา	 เลิศวนา	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 4958	 หรือ 
นางพูนนารถ	 เผ่าเจริญ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 5238	 หรือนางสาววิไลลักษณ์	 เลาหศรีสกุล	 
ผู้สอบบัญชี	รับอนุญาตทะเบียนเลขที่	6140	ซึ่งสังกัดบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจ�าปี	2561	ผู้สอบบัญชีดงักล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรบัอนญุาต	ทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบั-หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	รวมทัง้ไม่มคีวามสมัพนัธ์	และ/หรอื	ส่วนได้เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/	 
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	โดยก�าหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ	รวมการ
สอบทานงบการเงิน	3	ไตรมาส	เป็นเงิน	1,000,000	บาท	(เท่ากับปี	2560)	ส�าหรับค่าบริการอื่นไม่มี
ควำมเห็นคณะกรรมกำร   
	 คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ	จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง													
	 1.	นางสาววิสสุตา	 จริยธนากร		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3853	
	 	 	 	 	 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่	4)	หรือ
	 2.	นายกฤษดา		 เลิศวนา									ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4958		หรือ
	 3.	นางพูนนารถ		 เผ่าเจริญ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5238		หรือ
	 4.	นางสาววิไลลักษณ์			 เลาหศรีสกุล		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	6140			

ซึ่งสังกัดบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ�าปี	2561	และก�าหนดเงินค่าตอบแทน 
ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ	รวมการสอบทานงบการเงิน	3	ไตรมาส	เป็นเงิน	1,000,000	บาท	(เท่ากับปี	2560)	
ส�าหรับค่าบริการอื่นไม่มี

	 บริษัทฯก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	 ต้ังแต่วันที่	 4	 เมษายน	 2561	 จนกว่าการประชุม 
จะแล้วเสร็จ	 เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่	 ณ	 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วม 
ประชุมสามัญ	ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	25	มีสิทธิลงคะแนนเสียง	และมีสิทธิรับเงินปันผลประจ�าปี	2560

	 บริษัทฯได้ท�าการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ครั้งที่	 25	 พร้อม 
เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่	www.unionpioneer.co.th	ตั้งแต่วันที่	23	มีนาคม	
2561	เป็นต้นไป

	 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	 เวลา	 และสถานที่ดังกล่าว	 โดย 
บริษัทฯจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	08.00	น.

		 	 	 	 										 										โดยค�าสั่งคณะกรรมการบริษัท

	 	 	 	 	 												(นางชฎาพร	เจียมสกุลทิพย์)	
	 	 	 	 	 																		เลขานุการบริษัท	
	 	 	 	 	 	 27	มีนาคม	2561

ประกำศ
ค�ำบอกกล่ำวเรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 25

คุณธรรม	คุณภาพ	คุณประโยชน์
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 13ปีที่ 19 ฉบับที่ 4798 (1323) วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

	 โดยหนงัสือฉบบันีข้อเรยีนให้ผู้ถือหุน้ทราบวา่	คณะกรรมการบรษิทั ยเูนีย่นพลาสติก จำากดั (มหาชน) (UP)	ได้มีมตใิหเ้รยีกประชมุสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจำาป	ีครัง้ที	่25	ในวนัพธุที	่25	เมษายน	2561	เวลา	13.30	น.	ณ	หอ้งประชุมช้ัน	9	อาคารสำานักงานใหญ่	บรษิทั	สหยเูนีย่น	จำากดั	(มหาชน)	 

เลขที	่1828	ถนนสขุมุวทิ	แขวงพระโขนงใต	้เขตพระโขนง	กรงุเทพมหานคร	เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ	ตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี.้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 24  

	 ตามท่ีบรษัิทฯไดจั้ดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ีครัง้ที	่24	เมือ่วนัที	่19	เมษายน	2560	นัน้	บรษิทัฯไดจ้ดัทำารายงานการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ีครัง้ที	่24	แลว้เสร็จภายใน	14	วันนับแตวั่นประชุม	และไดน้ำาสง่สำาเนารายงานการประชมุดงักลา่ว 

ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)	และกระทรวงพาณิชย์	ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำาหนด	พร้อมทั้งได้เผยแพร่

ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.unionplastic.co.th)	แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

	 การบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจำาป	ีครัง้ที	่24	เมือ่วนัที	่19	เมษายน	2560	มคีวาม		ถกูตอ้งและครบถว้น	 

จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

	 บรษัิทฯได้สรปุผลการดำาเนนิงาน	การเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญั	และรายงานทางการเงนิในรอบปทีีผ่า่นมา	ซึง่ปรากฎในรายงาน 

ประจำาปี	2560

ความเห็นคณะกรรมการ 

	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานในรอบ	1	ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	 ตาม	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	และข้อบังคับบริษัท	ข้อ	43	กำาหนดให้บริษัทฯต้องจัดทำางบดุลและบัญชีกำาไร

ขาดทุน	ประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	รอบปีบัญชีของบริษัทฯ	และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรอง	จากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	

ความเห็นคณะกรรมการ

	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน	หรืองบการเงินประจำาปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	ที่

ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	สำานกังาน	อวีาย	จำากดั	และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไร และการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานของกิจการ	 ในอัตราที่ไม่ต่ำากว่า	 1	 ใน	 3	 ของกำาไรสุทธิ

ประจำาปี	หลังหักขาดทุนสะสม	(ถ้ามี)	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	ประจำาปี	2560	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี	

และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯแลว้	บรษิทัฯมกีำาไรสทุธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นติิบุคคล

จำานวน	30,313,849	บาท	และบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้	คณะกรรมการจึงพิจารณาจัดสรรเงินกำาไร

สุทธิประจำาปี	2560	เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	1.21	บาท	(หนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)		รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

ทั้งสิ้น	30,250,000	บาท	(สามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)	คิดเป็นร้อยละ	99.79	ของกำาไรสุทธิ	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่าย

เงินปันผลของบริษัทฯ

   

รายละเอียดกำาไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560
               รายการ ปี 2560 ปี 2559  ปี 2558

1.	กำาไรสุทธิ	(บาท)	 30,313,849	 33,611,056	 27,778,586

2.	จำานวนหุ้น	(หุ้น)	 25,000,000	 25,000,000	 25,000,000

3.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท	:	หุ้น)	 1.21	 1.34	 1.11

4.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท)	 30,250,000	 33,500,000	 27,750,000

5.	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำาไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 99.79	 99.66	 99.90

ความเห็นคณะกรรมการ 

	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำาไรสุทธิประจำาปี	 2560	 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 

หุ้นละ	1.21	บาท	(หนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	30,250,000	บาท	(สามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)		

คิดเป็นร้อยละ	99.79	ของกำาไรสุทธิ	โดยจ่ายจากกำาไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ	20	ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษี

ในการคำานวณภาษเีงนิปนัผลตามมาตรา	47	ทวิ	ของประมวลรษัฎากร	สำาหรบักำาไรสทุธสิว่นทีเ่หลอืจากการจา่ยเงนิปันผลใหย้กไป 

เป็นกำาไรสะสมต่อไป

	 โดยจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏรายช่ืออยูใ่นวันปดิสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นของบรษิทัฯ	ณ	วนัที	่4	เมษายน	2561	 

ท้ังน้ีการจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วจะดำาเนินการไดเ้มือ่ไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญั	ผูถ้อืหุน้ประจำาปแีลว้	โดยบรษิทัฯจะแจง้ใหบ้รษิทั	 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ดำาเนินการจัดส่ง	เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต้ังแต่วันท่ี		26	เมษายน	2561	เป็นต้นไป 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำาหนดอำานาจกรรมการ และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

	 ตาม	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	และข้อบังคับบริษัท	ข้อ	18	กำาหนดว่า	ในการประชุมสามัญ		ผู้ถือหุ้นประจำาปี 

ทกุครัง้	ใหก้รรมการจำานวน	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทีจ่ะพงึมอีอกจากตำาแหนง่	และกรรมการซึง่พน้จากตำาแหนง่จะเลือกเข้ามา 

รับตำาแหน่งอกีก็ได	้ปัจจุบันกรรมการมจีำานวน	9	คน	ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจำาปีครัง้นี้	มีกรรมการทีค่รบกำาหนดออกจาก

ตำาแหน่งตามวาระจำานวน	3	คน	ตามรายนาม	ดังนี้	:-

	 	 1.		นายบรรเจิด	 ตั้งเลิศไพบูลย์		กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/

	 	 	 	 	ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 	 2.		นายราเมศ			 เข็มเพชร	 	กรรมการผู้จัดการ

	 	 3.		นายวัชรพงษ์	 ดารกานนท์	 	กรรมการ

	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	(โดยนายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบูลย์	ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียเนื่องจาก

เป็นกรรมการทีค่รบกำาหนดออกตามวาระในครัง้นีง้ดออกเสยีง)ไดพ้จิารณาคณุสมบตัขิองกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา

กรรมการแลว้	เหน็วา่กรรมการทีค่รบกำาหนดออกจากตำาแหนง่ตามวาระทัง้	3	คน	ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม	ตามมาตรา	86	ของ	พ.ร.บ.	

บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.2535	และตามมาตรา	89/3	ของ	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และมีคุณสมบัติ 

ตามมาตรา	68	ของ	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.2535	เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	ความชำานาญ	

และประสบการณท์ีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีตา่ง	ๆ 	ทีจ่ำาเปน็ตอ่องคป์ระกอบของคณะกรรมการ	และเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิ

ของบริษัทฯ	ตลอดจนผลการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเหมาะสม	โดยนายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบูลย์	ซึ่งดำารงตำาแหน่ง

กรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน	9	ปี	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	และตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และ	
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ต.ล.ท.	 สามารถปฎิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ	 จึงเสนอให้คณะ

กรรมการพิจารณาเสนอชื่อให้	 ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระทั้ง	 3	 คนดังกล่าว	

กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

	 ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษัิทไมม่กีารกำาหนดวาระการดำารงตำาแหนง่ตอ่เนือ่งของกรรมการอสิระ/กรรมการ	เนือ่งจากเช่ือมัน่วา่	 

กรรมการอิสระ/กรรมการ	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	 สามารถให้ความเห็นและข้อแนะนำาต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ	

ประสบการณ์จากการดำารงตำาแหน่ง	จะทำาให้เข้าใจการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯได้ดียิ่งขึ้น	

ความเห็นคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการทีม่สีว่นได้เสยีได้พจิารณาแลว้	มมีติเหน็ชอบตามแนวทางการพจิารณาทีค่ณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเสนอ	 จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระใน 

ครั้งนี้ทั้ง	3	คน	กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	ตามรายนามดังนี้	:-

	 	 1.		นายบรรเจิด	 				ตั้งเลิศไพบูลย์	

	 	 2.		นายราเมศ			 				เข็มเพชร	

	 	 3.		นายวัชรพงษ์	 				ดารกานนท์	 	 	

 

	 โดยบคุคลดงักลา่วขา้งตน้มคีณุสมบตัขิองกรรมการครบถว้นตามขอ้บงัคบับรษิทั	พ.ร.บ.	บรษิทัมหาชนจำากดั	พ.ร.บ.	หลกัทรพัย ์

และตลาดหลักทรัพย์	และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำาหนดไว้	

	 ทั้งนี้	นายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบูลย	์ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง	เป็น

บคุคลที่ไม่มสีว่นไดเ้สยีกับบริษทั/บริษทัย่อย/บรษิทัรว่ม	หรือนติบิุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน	์และมคีุณสมบตัขิอง

กรรมการอิสระ	ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	และตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และ	ต.ล.ท.

5.2 พิจารณากำาหนดอำานาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ  

	 เหน็ควรเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณากำาหนดอำานาจกรรมการ	ดงันี	้“	กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่รว่มกนั	และประทบัตราสำาคญั 

ของบริษัท	ยกเว้น		นางศุภางค์	ตั้งสุจริตพันธ์	นายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบูลย์	และนางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	ซึ่งเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ	และ/หรือ	กรรมการอิสระ”

5.3 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	และคณะกรรมการไดก้ำาหนดหลักเกณฑใ์นการพิจารณากำาหนดคา่ตอบแทน

กรรมการ	 ซึ่งมีแนวปฏิบัติคือ	 มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพื่อให้เหมาะสม	 โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียน 

ทีม่ขีนาดธรุกจิใกลเ้คยีงกนั	ภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	ผลประกอบการของบรษิทัฯ	และความเหมาะสมกบั

สภาวะเศรษฐกจิปจัจบุนั	จงึเหน็ควรเสนอผูถ้อืหุน้กำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจำาป	ี2561	เปน็วงเงนิไมเ่กนิ	1,500,000	บาทตอ่ป ี

เท่ากับปี	2560	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ 

	 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	 2561	 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว	 โดยเห็นสมควรกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่

เกิน	1,500,000	บาทต่อปี	(เท่ากับปี	2560)	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2561 และกำาหนดเงินค่าตอบแทน

	 ตาม	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	และข้อบังคับบริษัท	ข้อ	51	กำาหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี	โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี	 2561	 แล้ว	 เห็นควรเสนอคณะ

กรรมการเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5238	(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่	4)	หรือ

นายเติมพงษ	์โอปนพนัธุ	์ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตทะเบียนเลขที	่4501	หรอืนางสาววไิลลกัษณ	์เลาหศรสีกลุ	ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต

ทะเบียนเลขที่	6140	หรือนางสาววิสสุตา	จริยธนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3853	ซึ่งสังกัดบริษัท	สำานักงาน	อี

วาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำาปี	2561		ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก	

ก.ล.ต.	รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์	และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท	/	บริษัทย่อย	/	ผู้บริหาร	/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าว	จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ	และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	โดยกำาหนดเงินค่า

ตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน	3	ไตรมาส	เป็นเงิน	1,120,000	บาท	(เท่ากับปี	2560)	สำาหรับ

ค่าบริการอื่นไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ   

	 คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ	จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

	 1.		นางพูนนารถ		 เผ่าเจริญ		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่		5238	(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่	4)	หรือ	

	 2.		นายเติมพงษ์		 โอปนพันธุ์			 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่		4501	หรือ	

	 3.		นางสาววิไลลักษณ์	เลาหศรีสกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่		6140	หรือ

	 4.		นางสาววิสสุตา		 จริยธนากร	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่		3853

ซ่ึงสังกัดบริษัท	 สำานักงาน	 อีวาย	 จำากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำาปี	 2561	 และกำาหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบ 

บัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน	3	ไตรมาส	เป็นเงิน	1,120,000	บาท	(เท่ากับปี	2560)	สำาหรับค่าบริการอื่นไม่มี	

	 บริษัทฯกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	 ตั้งแต่วันที่	 4	 เมษายน	 2561	 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จเพื่อ 

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่	 ณ	 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 ครั้งที่	 

25	มีสิทธิลงคะแนนเสียง	และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำาปี	2560

	 บริษัทฯได้ทำาการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 ครั้งที่	 25	 พร้อมเอกสารประกอบการ

ประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่	http://www.unionplastic.co.th	ตั้งแต่วันที่	23	มีนาคม	2561	เป็นต้นไป

	 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	 เวลา	 และสถานท่ีดังกล่าว	 โดยบริษัทฯจะเปิดให้ 

ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	12.00	น.

	 	 	 	 	 	โดยคำาสั่งคณะกรรมการบริษัท

	 	 	 	 	 	(นางชฎาพร	เจียมสกุลทิพย์)	

	 	 	 	 	 	เลขานุการบริษัท	

	 	 	 	 	 	27	มีนาคม	2561

ประกาศ
คำาบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 25

คุณธรรม	คุณภาพ	คุณประโยชน์

กลุ่มสหยูเนี่ยน

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4798 (1323) วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
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รายละเอียดของงาน
•	 ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมท�างานตลอดเวลา
•	 รับ-ส่งลูกเรือ	sign-on/sign-off	ตามท่าเรือต่าง	ๆ	
	 และบริการพนักงานออฟฟิศ	รวมไปถึงบริการแขก	VIP	ของบริษัท
•	 น�าส่งเอกสารไปตามท่าเรือต่าง	ๆ	และท�าหนังสือสัญญาค�้าประกัน
	 ลูกเรือที่สนามบิน
•	 รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อถึงก�าหนดดูแลรักษารถยนต์	
	 หรือเกิดอุบัติเหตุ
•	 ท�ารายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	อาทิเช่น	ค่าน�้ามัน,	ค่าทางด่วน,
	 ค่าจอดรถ	ส่งให้ทางผู้บังคับบัญชาทันตามก�าหนดระยะเวลา
•	 งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด

TSL NAXCO (THAILAND) COMPANY LIMITED
เป็นบริษัทชั้นนำ�ด้�นตัวแทนเรือขนส่งสินค้�ท�งบริษัทต้องก�ร
รับสมัครพนักง�นเพื่อเข้�ร่วมง�นกับเร� ในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานขับรถ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
•	 เพศชาย	อายุ	28-40	ปี
•	 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นขึ้นไป
•	 มีประสบการณ์ในงานขับรถอย่างน้อย	2-3	ปี
•	 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์	และต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
•	 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
•	 สามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้

สวัสดิการเบื้องต้น 
•	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	•	ค่ารักษาพยาบาล	•	ชุดยูนิฟอร์ม	
•	ประกันชีวิต	•	ประกันอุบัติเหตุ	•	ค่าทันตกรรม	•	ตรวจสุขภาพประจ�าปี

ท่านใดสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมหลักฐานการสมัครงานของท่านไดที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จำากัด
1126/2 อาคารวานิช 2 ห้อง 2901-2902, 2904 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
(กรณีที่ท่านส่งจดหมายมาทางบริษัท) หรือทาง E-mail : issara_c@tsl-naxco.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-022-0500
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สนใจตดิต่อ
บริษัท หัวหมาก จ�ากัด
เลขที่ 567 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เวลา 08.30-17.00 น.

รับสมัครด่วน
พนกังานออก
ตัว๋เครือ่งบนิ    

 • เพศหญงิ ไม่จ�ำกดัวฒุิ 

 • อำยุ 26 ปีขึน้ไป

 • ประสบกำรณ์ 3 ปีขึน้ไป

 • สำมำรถใช้งำนระบบส�ำรองทีน่ัง่ Amadeus ได้

 • เงนิเดอืน 20,000 บำทขึน้ไป

E-mail : huamark567@hotmail.com
โทร. 08-1483-0707

2อตัรำ
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หลายอัตรา

หลายอัตรา

Neptune-P-130218

1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด  
    คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป   • รักงานขาย และงานบริการ   • มีบุคคลค�้าประกัน  ซื่อสัตย์ 
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ขยัน และอดทน    • ประจ�าส�านักงานระยอง และกรุงเทพฯ 
  • มีมอเตอร์ไซค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ   • รายได้ดี

2. พนักงานขับรถร่วมขายสินค้า  
     คุณสมบัติ  
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • สามารถขับรถและมีรถกระบะตอนเดียว หลังคาทึบสูง 1.80 เมตรขึ้นไป เป็นของตนเอง
  • มีรถมาร่วมจะมีรายได้พิเศษ   • มีบุคคลค�้าประกัน   • งานประจ�า รายได้ไม่ต�่ากว่า  33,000  บาท
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานบางพลี) 
  • รู้เส้นทางในระยอง เป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานระยอง และภาคตะวันออก)

122/999 หมู่ 6 ซ.จตุรมิตร ถ.เทพารักษ์ กม.12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-3123232, 038-915100

ผลิตน�้ำดื่มบริสุทธิ์จำกธรรมชำติ  ซึ่งผ่ำนกรรมวิธีกำรฆ่ำเชื้อด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต และผ่ำนโอโซน
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมำตรฐำนจำก มอก., GMP, HACCP  มีควำมประสงค์จะรับพนักงำนในต�ำแหน่งดังต่อไปนี้

สนใจติดต่อ คุณวนิดา   โทร. 086-340-0490,  086-340-0491 หรือ 02-312-3232  
  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.  ในวันจันทร์–ศุกร์  
  หรือสาขาที่ระยอง  ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 038-915-100

บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด

Culture Klame 2080218=4*6.5

โทร.02-860-8611-3โทร.02-860-8611-3

บจก.คัลเจอร์เคมกรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
มีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

รับสมัครงานด่วน

สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม คา่ลว่งเวลา เบีย้ขยนั โบนสัประจำาป ีทอ่งเทีย่ว
             ที่อยู่ 182/8 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี บางลำาภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (วท.บ.)
	 •	เพศหญิง	อายุ	22	ปีขึ้นไป	

พนักงานขับรถส่งของ 2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

พนักงานขับรถ Sales  2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แม่บ้านประจำาสำานักงาน (สาทร)
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แมบ่า้นประจำาสำานกังาน (รามอนิทรา) 
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

1
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SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.
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THAI HONG GOUNG p 050318=4*6.5

ด่วน!รบัสมคัรงาน
บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด กำาลังขยายงานและต้องการ
รับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

0-2538-3566, 08-1339-7375

สมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด

เลขที ่234/1 ถนนลาดพรา้ว 84 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบุคคล 0-2538-3566, 08-1339-7375

พนักงานบัญชี/การเงิน
- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการ
- วุฒิม.6 ขึ้นไป 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานรับส่งเอกสาร
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง 
- รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

SDS-P-230218

พนักงานขาย-ขายตางประเทศ
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป

 • สามารถพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษได

 • สามารถไปปฏิบัติงานตางประเทศได

 • มีประสบการณการทำงาน 1 ปขึ้นไป

 • สามารถไปดูงานตางประเทศได

บริษัทฯเปนผูนำเขาและจำหนาย เครื่องชั่ง DIGITAL
จากตางประเทศตองการรับสมัครพนักงานในตำแหนง ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายพรอมหลักฐานการสมัครมาที่

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด
เลขที่ 136/8 หมู 3 ถนนนครอินทร ตำบลบางขุนกอง

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 08-6342-1687 (คุณอา)
08-1358-1339 (คุณอึ่ง) โทร. 0-2959-7336-7 โทรสาร : 0-2959-7338

Email : scales1@ksc.th.com, a-aor-2518@hotmail.com  ID LINE : ekachaiids

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด 

LONDRI-P-120218

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
รีดผา

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

10
อัตรา

• เพศชาย/หญิง • คาแรง 330 บาท/วัน 
• สวัสดิการประกันสังคม+ที่พัก

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 190318=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยแร่ธำตุและอำหำรเสริมในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น�้ำ ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. พนกังานธรุการ  1 ต�าแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ20 ปีขึน้ไป  
 • วฒุ ิปวช.-ปวส.
 • สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้
 • พร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ 

2. พนกังานคลงัสินค้า 1 ต�าแหน่ง  

  • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ20 ปีขึน้ไป 
 • วฒุ ิม.6 หรอื ปวช.ขึน้ไป
 • มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงูพร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ

3. พนกังานฝ่ายผลิต/ขนส่ง 10 ต�าแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ18 ปีขึน้ไป 
 • วฒุ ิม.6 ขึน้ไป
 • มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงนิเดอืน ประกนัสงัคม ประกนัอบุตัเิหต ุค่าล่วงเวลา   
                 ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าครองชพี ค่าเช่าบ้าน เบีย้ขยนั
                 โบนสัประจ�าปี ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่ : 15/49 หมูท่ี ่8 ต.ล�าโพ อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี11110

ตดิต่อ 08-1696-9536, 08-1850-8600, 08-1927-9536
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บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จ�ากัด
ต้องการรับสมัครด่วน!

Main Responsibilities : 
 • น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มลูกค้ำ Modern tread BigC, Lotus , Hyper

 • ให้ค�ำแนะน�ำพนักงำนขำย (P.C.) ให้เข้ำใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

       ตลอดจนกำรจัดเรียงสินค้ำตำม Planogram

 • ตรวจสอบยอดขำยและยอดคงค้ำงกับพนักงำน P.C. ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน จัดส่ง เพื่อเติมสินค้ำในแต่ละสำขำ 

    ตลอดจนเอกสำรกำรขำยสินค้ำที่เกี่ยวข้อง

 • วิเครำะห์กำรขำยของแต่ละเขตในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงยอดขำยตำมนโยบำย เป้ำหมำยของบริษัทที่ก�ำหนด

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง  อำยุระหว่ำง 25-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรขำยสินค้ำ และกำรวำงแผนกำรขำย 

       กลุ่มลูกค้ำ Modern trade อย่ำงน้อย 1 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดนิทำงไปปฏบิตังิำนนอกสถำนทีโ่ซนกรงุเทพฯและปรมิณฑล และเดนิทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่ำงดี

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

Qualification & Experience :
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Off ifice, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่างดี
 • มปีระสบการณ์ทางด้านประสานงานการขายกลุม่ลกูค้า Modern trade อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Main Responsibilities :
 • ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับงานขาย การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
      และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าตลอดจน
      ด�าเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในตลอดจนการวางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. PC STOCK พนักงานเติมสินค้า (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 10 Position

Main Responsibilities : 
 • เติมสินค้ำหน้ำร้ำน จัดเรียงและนับสต๊อกสินค้ำงำน Hair & Accessories 

    กลุ่มลูกค้ำ Modern trade BigC, Lotus, Hyper

 • ประสำนงำนกำรเติมสินค้ำใน SHOP แต่ละสำขำ ตำมแผนงำนประจ�ำวัน 

 • ตรวจสอบยอดขำย และยอดสินค้ำคงค้ำงกับ PC ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำยในเพื่อให้กำรขำยเสร็จสมบูรณ์

 • รับผิดชอบงำนเอกสำร Sales Order, Deliver Plan, Sample Request, 

    Stock Report, Sales Report และอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 • สรุปผลกำรปฏิบัติงำน/รำยงำนปัญหำกับทำงบริษัท สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง อำยุระหว่ำง 23-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเป็นหัวหน้ำงำน และกำรวำงแผนกำรขำย อย่ำงน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office ได้

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

1. Customer Service Staff (Sales Admin.) (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 1 Position
อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท

อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

อัตราค่าจ้าง : 9,500–12,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

2. Local Sales (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 2 Position

โทร. 02-674-9700 ต่อ 6122, 6123 หรือ 037-285-133-6

โทร. 02-674-9700 กด 8 (รอสัญญาณ) กด 24สนใจสอบถาม ที่อยู่ 861/8 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120


