
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

Oplot-T มาแล้ว!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“คาร์ซมั”ลัน่เป็นผูน้�า
รถมอืสองออนไลน์

เศรษฐกิจ 4

 3

ญีปุ่น่ชง
ประชมุยอดโสมขาว

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4800 (1325) วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

โกงบ้าระห�่า!
โกงแหลก โกงจนคิดว่า 
เป็นเรื่องปรกติ 

editor59lokwannee@gmail.com

ต่างประเทศ 5
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แบงก์เดอืด
แข่งฟรค่ีาธรรมเนยีม

อกีหลายด่าน

เศรษฐกิจ 4

แม้เหตุผลข้ออ้างในการกลืน
น�้าลายตัวเองของสนช.ที่กลับ
ล�าเข้าชือ่กันยืน่ศาลรฐัธรรมนญู 
ตีความร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. 
ว่าท�าเพราะหวังดีต้องการให้
เกิดความชัดเจนไม่ให้เกิดปัญ 
หาหลงัเลอืกตัง้ แต่หากพจิารณา
จากความจริงที่ว่าอ�านาจพิเศษ
ตามมาตรา 44 ยังคงอยู่จนกว่า
จะมีรัฐบาลใหม่จะเห็นว่าอะไร 
กไ็ม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิง่

เมื่อพิจารณาจากความคลุม 
เครือของกฎหมายท่ีก�าหนด 
ให้ต้องเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ 
ใน 150 วันซึ่งไม่ชัดเจนค�าว่า 
“แล้วเสร็จ” หมายถึงหย่อน
บตัรเสรจ็ หรอืรวมประกาศรบั 
รองผลเลือกตั้งด้วย จากความ
คลุมเครือนี้จึงอาจมีคนน�าไป
ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ ให้ 
การเลอืกตัง้เป็นโมฆะกเ็ป็นได้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านักงานบริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 71/25 

ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรนิทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธกิาร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ที่ว่า
 “เม่ือสนช.ย่ืนร่างพรป.เลือก
ตัง้ส.ส.เข้าสูศ่าลฯให้ตคีวาม เป็นที่
แน่นอนว่า ต้องใช้เวลาพอสมควร
เพราะไม่มีกรอบเวลาการก�าหนด
ไว้ว่าศาลฯต้องท�าให้แล้วเสรจ็ภาย 
ในระยะเวลาเท่าใด ดงันัน้การเลือก 
ต้ังไม่น่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภา
พันธุ์ปี 2562 อาจจะอยู่ประมาณ
เดือน เมษายนหรือพฤษภาคม
หรืออาจจะนานกว่านั้นก็เป็นได้ 
 ระหว่างการเลอืกตัง้ ยงัต้องจบั 
ตามอง เพราะอ�านาจของมาตรา 
44 ยังไม่หมดไป คสช.ยังมีอ�านาจ
จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ หากเลือก
ตั้งแล้วมีแนวโน้มว่าพรรคที่คสช.
สนับสนุนไม่ได้เป็นรัฐบาลอาจจะ
ใช้มาตรา 44 ล้มการเลือกตั้งก็ได้ 
นอกจากเรื่องของการเลื่อนการ
เลือกตั้ง อีกสิ่งหนึ่งที่น่ากังวล คือ
การท�าให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ 
เพราะก�าลังมีความพยายามท�าให้
เกดิความสบัสนในการบงัคบัใช้กฏ
หมาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญก�า 
หนดว่า เมื่อกฎหมายลูก 4 ฉบับ
บังคับใช้ ต้องเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ใน 150 ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่า ค�าว่า
แล้วเสร็จหมายถึงหย่อนบัตรเสร็จ 
หรอืมกีารประกาศความเป็นสมาชกิ 
สภาผู้แทนราษฎรด้วย ตรงนี้ยัง
ไม่มีใครตอบได้ ความคลุมเครือ
ตรงนี้ อาจจะมีมือดีลากไปให้ศาล
รัฐธรรมนูญตีความ ให้การเลือก
ตั้งเป็นโมฆะ และคนท่ีต้องรับผิด
ชอบคือ กกต. ดังนั้นจึงโล่งใจที่วัน
นี้ ไม่ได้เป็น กกต. แล้ว”
 เมื่อพิจารณาจากส่ิงที่อดีต
กกต.พูดท�าให้เห็นว่ายังมีกับ
ระเบดิอกีหลายลกูทีร่อยือ้และ
ท�าลายการเลือกตั้งอยู่

เป็นไปตามคาดหมายไม่ได้ท�าให้
แปลกใจอะไรกับกรณีท่ีประชุม
คณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ทีส่ัง่ให้ คณะท�างานแสวงหาข้อเท็จ
จรงิกรณแีหวนเพชร กบันาฬิกาหรู
ของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
กลาโหม ไปแสวงหาข้อเท็จจริง
เพิ่มเติม เพราะข้อเท็จจริงที่แสวง 
หาและน�าเสนอที่ประชุมพิจารณา
จ�านวน 38 แผ่นยังไม่มีรายละ 
เอียดครอบคลุมเพียงพอท่ีจะ 
ลงมติทางใดทางหนึ่งได้ และเห็น 
ว่ายังไม่มีความจ�าเป็นต้องเชิญ  
“บิ๊กป้อม” มาชี้แจงด้วยตัวเอง
 ส่วนกรณีแหวนนั้นได้ยุติ
แล้วโดยที่ประชุมเห็นว่าเป็น
แหวนทีม่รีาคาไม่เกนิ 200,000 
บาท จึงไม่จ�าเป็นต้องแจ้งไว ้
ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่
ต้องยื่นต่อ ป.ป.ช.
 การสอบหาข้อเท็จจริงเพ่ิม 
เติมจะใช้เวลาอีกกี่มากน้อยไม่มี
การตีกรอบเอาไว้ คงว่ากนัไปเรือ่ยๆ 
ว่ากันไปอีกยาวๆ
 ข้ามไปที่ความเคลื่อนไหวล่า
รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติ (สนช.) ให้ได้ไม่ต�่ากว่า 
25 คนเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
ตคีวามร่างพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.)
 ล่าสุดได้รายชื่อครบตามจ�า 
นวนที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว โดย
จะยืน่ศาลฯตคีวามในสองประเดน็ 
แต่จะเป็นประเด็นใดบ้างยังไม่มี
การเปิดเผยออกมา เพราะตามข่าว
บอกว่าต้องรอให้นายพรเพชร 
วชิติชลชยั ประธาน สนช.น�าเรือ่ง
ไปหารือกับ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประ 

อีกหลายด่าน
ยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน ้าคณะรักษาความ 
สงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อน 
 เป็นการหารือท้ังที่ไม ่มีกฎ 
หมายข้อใดเขียนไว้ เป็นการหารือ
ทั้งที่เมื่อสนช.มีรายชื่อสนับสนุน
ครบตามจ�านวนทีก่ฎหมายก�าหนด
สามารถยื่นตีความโดยตรงต่อ
ศาลฯได้ เหมือนกับที่ย่ืนตีความ
ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชกิวฒิุสภา (ส.ว.) ซ่ึงกไ็ม่มกีาร
หารือกับนายกฯก่อนส่งตีความ
 นัยว่าเป็นการหารือเพื่อสอบ 
ถามนายกฯว่าจะส่งตคีวามเองหรอื
ไม่ หากไม่ส่งสนช.จะย่ืนตีความ
เอง ทั้งท่ีนายกฯประกาศชัดเจน
แล้วว่าไม่ใช้สิทธิที่มียื่นตีความ
เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของ สนช.
 ดูท่าแล้วน่าจะต้องการใช้
เวลากันอย่างเต็มที่ กว่าเรื่อง
จะถูกส่งถึงศาลฯคงใกล้ๆเดท
ไลน์วนัที ่12 เมษายน อย่างน้อย
กป็ล่อยเวลาทิง้ไปเปล่าๆได้อกี
เกือบครึ่งเดือน
 การยื่นตีความครั้งนี้เป็นการ
ยื่นท้ังที่คณะกรรมการประสาน
งาน (วิป) สนช.เคยแถลงเสียง 
ดังฟังชัดว่าจะไม่ยื่นตีความ

 เป็นการยืน่ตคีวามทัง้ที ่ในการ
ประชมุกรรมาธกิารร่วม 3 ฝ่าย คอื 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
(กรธ.), สนช.และคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) เคยยืนยันว่า 
ไม่มปีระเดน็ใดในข้อกฎหมายเลอืก
ตัง้ ส.ส.ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู
ปัจจุบัน
 แต่เป็นการรวบรวมรายชือ่เพือ่
ยื่นตีความหลังจากที่นายกฯประ 
กาศว่าเป็นหน้าที่ของสนช.
 แม้จะพยายามท�าให้เชื่อว่าไม่
ได้ยื่นตีความเพื่อยื้อหรือเลื่อน
เลือกตั้งออกไปจากก�าหนดเดิม
เพราะสามารถขอศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เร่งพิจารณาได้ และสามารถให้
กกต.เร่งรัดเลือกตั้งให้เสร็จก่อน 
150 วันตามรัฐธรรมนูญก�าหนด
เพื่อเอาเวลามาชดเชยกับช่วงเวลา
ที่รอค�าตัดสินจากศาลฯได้ เพื่อ 
คงโรดแม็พเลือกตั้งเอาไว้ที่เดิม 
ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
 แต่เมื่อรูปการณ์เป็นเช่นนี้ท�า 
ให้สิง่ทีพ่ยายามบอกว่าไม่มมีทีฤษฎี
สมคบคิด ไม่มีใบสั่งขาดน�้าหนัก
ความน่าเชื่อถือจนเบาหวิว
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากข้อคิด
เห็นของอดีตกกต.หมาดๆ อย่าง
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

โกงบ้าระห�่า!

ทรรศนะ

ผู้บริหารประเทศต้องไม่ปล่อยปละ
ละเลย  ปล่อยให้มอดปลวกเจาะกิน
บ้านเมืองจนผุกร่อน องค์กรที่เกี่ยว 
ข้องก็ต้องโชว์ฝีมือ ไม่ใช่เก่งเฉพาะ
กลุ่มหรือคนที่ไม่ใช่พวกตัว  ผลงาน
จะพสิจูน์เองว่าปราบโกงได้จรงิหรือไม่

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ตอนนี ้“โรคพษิสนุขับ้า” ก�าลังระบาดไปท่ัว
ประเทศ  ไม่ต่างกับ “โรคโกง” ที่ระบาดไป
ทั่วประเทศ แม้แต่ในวงการการศึกษาก็มี 
โรคโกงระบาด เมื่อก่อนโรงเรียนรัฐบาลมีผู้
อ�านวยการที่มักโดนตรวจสอบ โดนไล่ออก
จากราชการ คร้ังน้ีเป็นโรงเรียนเอกชนบ้าง  
ใส่ชื่อจ�านวนนักเรียนเพิ่ม ทั้งๆที่โรงเรียนมี
จ�านวนนักเรียนน้อยกว่าท่ีแจ้ง แต่ก็ใส่ชื่อ 
เพิ่มเพื่อรับเงินอุดหนุนการศึกษาจากรัฐ 
บาลมากขึ้น 
 เดี๋ยวนี้โรคโกงระบาดในวงการการศึกษา
ทัง้ภาครฐัและเอกชน นอกจากข้าราชการโกง
คนยากคนจนแล้ว ก็มาถึงการโกงเงินทุน
อุดหนุนการศึกษา เป็นยุคท่ีโรคโกงระบาด
แข่งกับโรคพิษสุนัขบ้า เข้ากันดีกับเรื่องบ้าๆ 
เพราะไม่รู้ว่าคนโกงบ้ากว่าหมาบ้าหรือเปล่า
 รัฐบาลเสียงบประมาณเพื่อให้ฉีดวัค 
ซนีป้องกนัโรคสนุขับ้า ปรากฏว่ายงัมคีน
โกงวัคซีนอีก ต้องตั้งหน่วยงานสอบสวน
เพื่อเอาผิดคนโกงบ้าๆพวกนี้ โกงแหลก 
โกงจนคิดว่าเป็นเรื่องปรกติ โกงอย่างนี ้
เข้าลักษณะโกงบ้าบิ่น โกงบ้าระห�่า 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ 
ถือเป็นเร่ืองน่าขบคิดว่า ท�าไมจึงโกงกันไม ่
หยุดหย่อน โกงบ้าระห�่ากันขนาดนี้ โกงแทบ 
ทุกกระทรวง ทบวง กรม ถือว่าร้ายแรงกว่า 
โรคพิษสุนัขบ้าเสียอีก โรคพิษสุนัขบ้ามันยัง 
มาเป็นช่วงๆ มคีนตายไม่กีค่น  แต่ข้าราชการ

Oplot-T มาแล้ว!

บีบีซีไทยรายงานว่า ยูโครโบรอน 
พรอม (Ukroboronprom) รฐัวิสาห 
กิจผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ของยูเครเตรียม
สง่รถถัง Oplot-T ลอ็ตสดุทา้ยให้ไทย 
ซึ่งไทยสั่งซื้อจ�านวน 49 คันเมื่อปี 
2554 เป็นเงนิ 241 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ 7,200 ล้านบาท
 การจัดซื้อเกิดขึ้นสมัย “บิ๊กตู่” 
เป็น ผบ.ทบ. แต่กว่าจะได้ครบก็ผ่าน
มาถึง 7 ปี เพราะยูเครนเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจและสงครามทางตะวันออก
ของประเทศ ท�าให้ไม่มเีงนิในการผลติ
รถถัง
 ความล่าช้าของยูเครน ท�าให้กอง 
ทพัไทยหนัต้องซือ้รถถงั VT-4 จากจนี
จ�านวน 28 คนั ราคาประมาณ  5,000 
ล้านบาท ซึง่ไทยถอืเป็นลกูค้ารายแรก
ของจีนและมีแผนจะซื้อเพิ่ม
 ข้อมูลเคียฟโพสต์และ Military 
Today ระบุว่า กองทัพบกไทยเป็น
ลูกค้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดใน
การซื้อรถถังสัญชาติรุ่น Oplot-M ซึ่ง
ปรับปรุงจาก Oplot รุ ่นเก่าซึ่งกอง 
ทัพยูเครนมีอยู่ทั้งหมด 10 คันและ 
ไม่เคยใช้งานในสนามรบเลย  
 เว็บไซต์ข ่าวการทหาร “เจนส์  
ดีเฟนส์” ระบุว่ากองทัพไทยต้องการ
รถถังใหม ่ 150 คันเพื่อทดแทน 
รถถัง M41 ของสหรัฐซึ่งใช้งานมา 
กว ่า 50 ป ี ขณะที่กองทัพไทยมี 
แผนจะซื้ ออาวุ ธ ยุทโธปกรณ ์อี ก 
จ�านวนมาก  
 ค�าถามที่ตามมาไม่ใช่แค่เรื่อง
ความโปร่งใสในการจัดซ้ืออาวุธ
ยุทโธปกรณ์เท่านั้น แต่รวมถึง 
วิสัยทัศน์ของกองทัพไทยสอด 
คล้องกับยทุธศาสตร์โลกทีเ่ปลีย่น
ไปหรอืไม่?

โกงนี่โกงทุกเวลาที่มีโอกาส แม้แต่เงินคน
ยากจนอดยาก ล�าบากแสนเข็ญ ก็ยังโกง
หน้าตาเฉย ยิ่งตรวจสอบก็ยิ่งเจอคนโกง   
การโกงจึงถือเป็นระบาดในบ้านเรา เพราะ 
โกงไปทัว่ทกุหวัระแหง วัดก็โกง โรงพยาบาล 
โรงเรียน หน่วยงานต่างๆก็โกง 
 ผู้มีอ�านาจต้องไม่เพิกเฉย ต้องจริงจังและ 
เดด็ขาดกบัการปราบปรามคนโกงเพือ่ให้โรค
บ้าหมดไปให้ได้ งบฯมากมายสามารถน�ามา
พัฒนาประเทศชาติ ช่วยประชาชนที่ยากไร้  
แต่กลับรั่วไหลไปอยู่กับการทุจริตคอร์รัปชัน  
หากบ้านเมืองยังเต็มไปด้วยคนกง ก็มีแต่ 
จะตกต�่าจมอยู่กับความหายนะ จึงต้องจัด 
การแก้ไขโดยเร็ว อย่าปล่อยให้เป็นเมืองโรค
ระบาดของคนขี้โกง จนถูกขึ้นบัญชีว่าน่าทึ่ง 
เพราะคนไทยขี้โกงกันเกือบทุกระดับ ถือว่า
ไม่ใช่เรื่องปรกติธรรมดาท่ีโกงกันแบบบ้า 
ระห�่าอย่างนี้ ต้องก�าจัดโรคบ้านี้ให้หมด 
ไปหายไป ท�าให้จิตใจท�าบุญท�ากุศลกัน  
อย่าให้จมปลักกับความโลภ ความอยาก 
จนประเทศชาติเสื่อมถอย  
 กห็วงัว่าเรือ่งโกงสารพดั โกงบ้าระห�า่
เหล่านี้จะน�ามาเป็นบทเรียนเพื่อแก้ไข 
ผู้บริหารประเทศต้องไม่ปล่อยปละละ 
เลย  ปล่อยให้มอดปลวกเจาะกนิบ้าเมอืง 
จนผุกร่อน องค์กรที่เกี่ยวข้องก็ต้องโชว์
ฝีมือ ไม่ใช่เก่งเฉพาะกลุ่มหรือคนที่ไม่ 

ใช่พวกตัว  ผลงานจะ
พสิจูน์เองว่าปราบโกง
ได้จริงหรือไม่ ยับยั้ง
คนโกงได้หรือไม่ ไม่ 
ใช่ตั้งมาเสียงบฯไป
เปล่าๆ ต้องหยุดโรค
โกงบ้าระห�่านี้ให้ได้ 
โกงบ้าๆบอๆแบบนี้
มันน่าเจ็บปวดเหลือ
เกิน ช่วยกันหยุดยั้ง
หน่อยเถอะ
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

แบงก์เดอืดแข่งฟรค่ีาธรรมเนยีม

หลังจากธนาคารไทยพาณิชย์ยก 
เลิกค่าธรรมเนียมผ่านแอปพลิ 
เคชัน SCB EASY ที่มีลูกค้ากว่า 
10 ล้านรายทั้งหมด ซึ่งก่อนหน้า 
นี้ ธนาคารได้ส่งบริการ SCB 
Connect บน LINE แพลตฟอร์ม
ที่ช่วยแจ้งเตือนทุกความเคลื่อน 
ไหวของบัญชี ทุกรายรับ รายจ่าย 
ฟรีต้ังแต่บาทแรก ไม่ต้องเสียค่า
ธรรมเนียมใดๆ ซึ่งได้รับการตอบ
รบัจากกลุม่ลกูค้าของธนาคารอย่าง
ดี มียอดผู้ใช้งานเกือบ 2 ล้านราย 
 ธนาคารกสิกรไทยก็ประกาศ
ขับเคลื่อนโครงการ ‘National 
e-Payment’ พร้อมสนับสนุนให้
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด 
(Cashless Society) ส่งผลให้มี
การท�าธุรกรรมโดยผ่านช่องทาง
ดิจิทัล ยกเลิกค่าธรรมเนียมส�า 
หรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าผู ้
ประกอบการที่ใช้บริการช่องทาง
ดิจิทัล 4 ช่องทาง ได้แก่ K PLUS, 
K PLUS SME, K-Cyber, 
K-Cyber SME ซึ่งลูกค้านิยมใช้
บริการมากที่สุดในธุรกรรม เช่น 
โอนข้ามเขต/ข้ามธนาคาร จ่ายบลิ
ค่าสินค้าและบริการ เติมเงิน มีจ�า 
นวนฐานลูกค้ากว่า 14.5 ล้านราย
 ธนาคารกรุงเทพ ได้ประกาศ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการท�าธุร 
กรรมทั้งหมดผ่านช่องทางดิจิทัล
ผ่านโทรศัพท์มือถอื “บวัหลวง เอ็ม
แบงก์ก้ิง” และทางอินเทอร์เน็ต 
“บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง” ตั้งแต่วัน
ที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป รวมถึง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมเอทีเอ็มถอน
เงินข้ามเขตและโอนเงินข้ามเขต
จากบัญชีภายในธนาคารและโอน
เงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร ตั้งแต่
วันที่ 1-30 เมษายน เพื่อเป็นของ
ขวญัให้กับลูกค้าผูถ้อืบตัรธนาคาร
กรุงเทพที่ท�าธุรกรรมผ่านตู ้บัว 

ธนาคารใหญ่ 3 แห่ง “กรุงเทพ-กสิกรไทย-ไทยพาณิชย์” ประ 
กาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอน-จ่าย-เติมเงิน ท�าให้ธนาคาร
ขนาดกลางและเล็กขยับตาม ล่าสุด “กรุงไทย-เกียรตินาคิน” 
ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนยีมการท�าธรุกรรมผ่านช่องทางออนไลน์

ร่วมงาน : นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี และการเงิน 
บมจ. ดู เดย์ ดรีม พร้อมทีมงานร่วมน�าเสนอข้อมูลในการน�าธุรกิจเข้าตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และขั้นตอนในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียน ในงานเสวนา “Journey to 
IPO” ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น 

ให้ข้อมูล : ปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท  
แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ผู้จัดการกองทรัสต์ WHART ร่วมน�าเสนอข้อมูลของกอง 
ทรัสต์ฯ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ในงานบริษัท 
จดทะเบียนพบนักลงทุน ประจ�าไตรมาส 4/2560

‘คาร์ซัม’ลั่นเป็นผู้น�ารถมือสองออนไลน์ 

หลวงเอที เ อ็มในช ่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
 ธนาคารกรุงไทยประกาศไม่
คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้าม
เขต หรือโอนต่างธนาคารแบบ
ทันที รวมถึงจ่ายบิลค่าสินค้าและ
บริการ บริการเติมเงิน ผ่าน KTB 
netbank จนถึงสิ้นปี 
 และล่าสุดธนาคารเกียรตินา 

นายวสวัตต์ิ วสุธาสวัสดิ์ ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั คาร์ 
ซมั ประเทศไทย จ�ากดั กล่าว 
ถงึการให้บรกิารดจิทิลัแพลตฟอร์ม 
ในการซ้ือขายรถมือสองตั้งแต ่
มิถุยายน 2559 ท�าให้ผู ้ขายสา 
มารถติดต่อตรงกับดีลเลอร์ที่เป็น 
ผูซ้ื้อท่ีอยูท่ั่วประเทศได้โดยตรงและ 
ได้ราคาที่ดีที่สุด ซึ่งได้รับการตอบ
รับอย่างดี จึงท�าให้คาร์ซัมเตบิโต
อย่างก้าวกระโดดกว่า 400% ใน 
ปีนี้ ซึ่งตลาดรถมือสองในประเทศ 

ไทยมีมูลค่าสูงถึง 15,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และยังมเีตบิโตอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 9.6% ต่อปี ถือเป็น
ตลาดรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดของ
ภมูภิาค 
 ผู้ที่ต้องการขายรถสามารถเข้า
มาที่เว็บไซต์ของคาร์ซัม กรอกข้อ 
มูลรถ ซึ่งจะมีทีมงานติดต่อกลับ
ภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อนัดหมาย
ตรวจเช็กสภาพรถ โดยประเมินรา 
คารถให้ได้ทันที ถ้าได้ราคาที่พึง 
พอใจกส็ามารถขายรถได้ทนัทภีาย 

ใน 1 วัน หากราคาไม่เป็นทีน่่าพอใจ 
กส็ามารถเลอืกน�ารถเข้าระบบเพ่ือ
ประมูลออนไลน์ผ่าน Carsome. 
co.th ซึ่งมีพันธมิตรดีลเลอร์กว่า 
500 แห่งทั่วประเทศพร้อมประมูล
ซื้อรถ โดยการประมูลจะมีเวลา 3 
ชัว่โมง หลงัการประมลูสิน้สดุผูข้าย
มเีวลา 24 ช่ัวโมงในการยอมรบัข้อ
เสนอและนัดการโอนกรรมสิทธ์ิ
และจะได้รับเงนิภายใน 7 วนั ภาย
ใต้คอนเซป็ต์ “ขายรถด่วนภายใน 
24 ชัว่โมง ฟรี เร็ว ราคาเป็นกลาง”

คิน จ�ากดั (มหาชน) ประกาศยกเว้น 
ค่าธรรมเนยีมการท�าธรุกรรมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ทั้ง KK e-Ban 
king และ KK e-Banking@
PhatraEdge ตั้งแต่วันที่ 3 เมษา 
ยนเป็นต้นไป
 อนึ่ง ธนาคารทหารไทยถือ
เป็นธนาคารแรกที่ประกาศฟรีค่า
ธรรมเนยีม ไม่ว่าจะฝาก ถอน โอน
หรือจ่ายข้ามจังหวัด ข้ามธนาคาร 
แต่เป็นธนาคารเลกจึงไม่ได้เกิด
แรงกระเพือ่มเหมอืนธนาคาขนาด
ใหญ่ที่ประกาศขณะนี้ ซึ่งวงการ
ธนาคารเชื่อว่าจะท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสังคมเงินสดและ 
การบริหารที่ต่อเนื่องตามมาอีก
มากมาย ซึ่งสามารถชดเชยรายได้
ของธนาคารที่หายไป
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ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นชงประชุมยอดโสมขาว
หนังสือพิมพ์อาซาฮีของญี่ปุ่น
รายงานว่า ญี่ปุ่นได้หยั่งความ
เห็นเกาหลีเหนือเรื่องจัดการ
ประชุมสุดยอด ขณะที่เกาหลี 
เหนือได้หารือความเป็นไปได้
ของการประชุมสุดยอดกับ
ญี่ปุ่น

อาซาฮี  อ ้างเอกสารสรุปของ
เ ก า ห ลี เ ห นื อ ว ่ า  รั ฐ บ า ล
เกาหลเีหนอืได้แจ้งคณะผู้น�าพรรค
แรงงานเรื่องแผนการทางการทูต
กับเกาหลีใต้ สหรัฐ จีน ญี่ปุ่น และ
รัสเซียตามล�าดับ และเรื่องอาจจะ
จดัการประชมุสดุยอดกบัญีปุ่่นราว
ต้นเดือนมิถุนายน ขณะที่รัฐบาล
ญ่ีปุน่ได้แสดงความปรารถนาผ่าน
สมาคมชาวเกาหลีในญี่ปุ ่นซึ่ ง 
เป็นสถานทูตเกาหลีเหนือโดย
พฤตนิยัเรือ่งจะเป็นเจ้าภาพจดัการ
ประชุมสุดยอดกับเกาหลีเหนือ 
 อาซาฮียังอ ้างแหล่งข ่าวว ่า  
คู่เจรจาด้านความมั่นคงของเกา 
หลีเหนือคือสหรัฐ แต่ส�าหรับ 
ญี่ปุ ่น เกาหลีเหนือคาดหวังได้
เพียงเรื่องความช่วยเหลือทางการ
เงินขนาดใหญ่เท่านั้น โดยหวังว่า
จะได้รับความช่วยเหลือ 20,000-
50,000 ล ้านดอลลาร ์สหรัฐ  
(ราว  625 ,600 ล ้ านบาท- 
1.56 ล้านล้านบาท) หากสอง

ข่าวย่อย

ประธานาธิบดีเมียนมา
รัฐสภาเมียนมาลงมติเลือก 
นายวิน มินต์ วัย 66 ปี พันธ 
มิตรของนางออง ซาน ซู จี ที่
ปรึกษาแห่งรัฐ ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานาธิบดคีนใหม่แทนนาย 
ถิ่น จอ ซึ่งลาออก ท�าให้นาง 
ซูจียังกุมอ�านาจในรัฐบาลต่อ 
ไป เพราะภายใต้รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน นางซู จีไม่สา 
มารถขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธา 
นาธิบดีได้  ซึ่งนายวิน มินต์ลา
ออกจากประธานสภาผู้แทน
ราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  
 
‘ยูซาฟไซ’กลับบ้านเกิด 
มาลาลา ยูซาฟไซ วัย 20 ปีชาว
ปากสีถานเจ้าของรางวลัโนเบล
เดินทางกลับปากีสถานเป็น 
ครั้งแรก หลังจากถูกกลุ่มตอลี
บานจ่อยิงปางตายเม่ือ 6 ป ี
ก่อน เพราะรณรงค์ให้เด็กหญิง
ได้เรียนหนังสือ มาลาลาจะเข้า
พบนายกรัฐมนตรีซาฮิด คา 
กัน อับบาซีระหว่างอยู่ในปากี 
สถาน 4 วนั โดยสถานโีทรทัศน์
ปากสีถานได้แพร่ภาพมาลาลา
ขณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน
นานาชาตเิบนาซร์ีบตุโตในกรงุ
อิสลามาบัด พร้อมกับบิดา
มารดา ท่ามกลางมาตรการรกัษา
ความปลอดภัยเข้มงวด 

ประท้วงต�ารวจยงิคนผวิสี 
เกิดเหตุต�ารวจเมืองแซครา 
เมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ 
ยิงนายสตีฟอน คลาร์ก คนผิว
สีเ สียชีวิตที่สนามหลังบ ้าน  
เพราะเข้าใจผิดว่ามีปืน แต่การ
ตรวจสอบพบเพียงโทรศัพท ์
มือถือ ท�าให้เกิดการชุมนุม
ประท้วงด้วยการปิดกั้นการ
จราจร ขณะที่ครอบครัวของ
คลาร์กปฏิเสธข้อกล่าวหาของ
ต�ารวจที่ระบุว่าคลาร์กทุบกระ 
จกรถยนต์และเตรียมจะฟ้อง
กลับ

เฟซบุก๊ ประกาศวนันีว่้า จะเปลีย่น 
แปลงการก�าหนดค่าความเป็นส่วน 
ตวัของผูใ้ช้ครัง้ใหญ่ให้ผูใ้ช้สามารถ
ควบคุมข้อมูลส่วนตัวได้ดีขึ้น หลัง
จากถกูกล่าวหาว่าข้อมลูผูใ้ช้ 50 ล้าน
รายถูกบุคคลภายนอกฉวยไปใช้
ประโยชน์ จนมูลค่าตลาดของเฟซ 
บุ๊กหายไปกว่า 100,000 ล้านดอล 
ลาร์สหรฐั (กว่า 3.12 ล้านล้านบาท) 
 เฟซบุก๊ ประกาศว่า จะมเีมนทูาง
ลัดไปยังการตั้งค่าความเป็นส่วน
ตัวให้ผู ้ใช้เพิ่มการป้องกันความ
ปลอดภัยเมื่อล็อกอิน ตรวจดูและ

ส่วนตวั และแอชล ีเบอรงิเงอร์ รอง
ประธานและรองประธานเจ้าหน้า 
ที่ฝ่ายกฎหมาย เขียนในบล็อกว่า 
สิ่ งที่ เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห ์ที่แล ้ว 
แสดงให้เห็นว่ามีสิ่งที่เฟซบุ ๊กยัง
ต้องท�าอีกมากเพือ่ท�าตามนโยบาย 
และช่วยให้ผู้คนเข้าใจการท�างาน 
ของเฟซบุ๊กรวมถึงทางเลือกในการ
ควบคุมข้อมูลส่วนตัว หลังจาก 
ที่มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารประกาศไปแล้ว
เร่ืองกวาดล้างการน�าเฟซบุ๊กไปใช้
ในทางที่ไม่สมควร 

‘เฟซบุ๊ก’ปรับค่าความเป็นส่วนตัว

ประเทศสถาปนาความสัมพันธ์
ระดับปกติ อย่างไรก็ดี เอกสาร 
สรุปของเกาหลีเหนือไม่ได้กล่าว 
ถงึมาตรการทีจ่ะน�าไปสูก่ารสถาป 
นาความสัมพันธ์ระดับปกติตาม 
ที่ทั้ งสองฝ ่ ายเคยตกลงไว ้ตั้ ง 
แต่ปี 2545 ซึ่งได้แก่การแก้ปัญ 
หาเร่ืองชาวญี่ปุ ่นถูกสายลับเกา 
หลีเหนือลักพาตัวหลายทศวรรษ
ก่อน และการแก้ปัญหาโครงการ
อาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธเกา 
หลีเหนือ
 ด้านนายทาโร โคโนะ รฐัมนตรี
ต่างประเทศญีปุ่น่เผยกบัรอยเตอร์ 
ว่า ญี่ปุ่นก�าลังติดตามการเตรียม
การประชุมสุดยอดเกาหลีเหนือ 
กับเกาหลีใต้ในเดือนหน้า และ
เกาหลีเหนือกับสหรัฐในเดือน
พฤษภาคม
 ขณะที่มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่
ระดับสูงของเกาหลีใต้จะเปิดการ
เจรจาระดับสูงกับเกาหลีเหนือใน
บริเวณเขตปลอดทหารในวันนี้ 

เพื่อเตรียมการส�าหรับการประชุม 
สุดยอดระหว่างสองเกาหลี หลัง 
จากนายคิม จอง อึนผู้น�าเกาหล ี
เหนอืเดนิทางเยือนจนีเมือ่วนัก่อน
 นายคมิมกี�าหนดพบปะกบัประ 
ธานาธิบดีมุน แจอินของเกาหล ี
ใต้ในเดือนหน้า ก่อนการประชุม 
สุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์  
ทรัมป์ของสหรัฐในเดือนพฤษ 
ภาคม ส�าหรับการหารือในวันนี้ 
ระหว ่างนายโช มยอง-กยอน  
รัฐมนตรีกระทรวงรวมชาติเกาหล ี
ใต ้กับคณะผู ้ แทนของเกาหลี 
เหนือ ซึ่งน�าโดยนายรี ซอน กวอน 
ประธานคณะกรรมการเพื่อการ
รวมชาติอย่างสันติ มีวาระส�าคัญ
คือ การประชุมสุดยอดครั้งท่ี 3 
ระหว่างสองเกาหลี 
 ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า 
นายหยาง เจี๋ยฉือ มนตรีแห่ง 
รัฐของจีนก็จะเดินทางไปยังกรุง
โซลเพื่อสรุปผลการเยือนของ 
ผู้น�าเกาหลีเหนือ

ลบสิ่งที่ได้แชร์ออกจากประวัติการ
สืบค้น ก�าหนดข้อมูลในโพรไฟล์
และบคุคลทีจ่ะเหน็โพสต์ ขณะเดยีว 
กนัจะมเีครือ่งมอืให้เข้าถงึข้อมลูของ 
ตนเองเพือ่ให้ผู้ใช้ดโูพสต์หรือคอม
เมนต์ของตนเองและสามารถลบได้ 
 เอริน อีแกน รองประธานและ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็น



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4800 (1325) วันศุกร์ที่ 30 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 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4800 (1325) วันศุกร์ที่ 30 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 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4800 (1325) วันศุกร์ที่ 30 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		

 

  

UPF-P-220318=7x10

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

กลุ่มสหยูเนี่ยน 1	ซอยเสรีไทย	62	แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510	โทรศัพท์	:	0-2517-0105-8,	0-2517-9052-5	โทรสาร	:	0-2517-0345
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4800 (1325) วันศุกร์ที่ 30 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. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4800 (1325) วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
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TSL P1-270218

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

 

Hue MAK 140318=4*6

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

2

3

4

5

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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สังคม

“ทานหวานไร้กังวล”

“อิควล” จัดงาน “อิควล โกลด์ 
ZERO CALORIE KITCHEN 
Just Like Sugar ท้าพิสูจน์” เปิด
ตัว “อิควล โกลด์” ในบรรจุภัณฑ์
รปูแบบใหม่ พร้อมเชญิ เชฟชมุพล 
แจ้งไพร มาสาธิตการปรุงอาหาร
เมนูสุดพิเศษ นอกจากนี้ยังได้ 
รับเกียรติจาก ผศ.พญ.ศานิต  
วิชานศวกุล ที่ปรึกษาทางโภชนา 
การ อายุรแพทย์โภชนาการคลนิกิ 
และ วรินทร ปัญหกาญจน์ มา 
ร่วมพดูคยุและแชร์เคลด็ลบั “ทาน
หวานอย่างไรให้ไร้กงัวล-Healthy 
Eating Tips” 
 มิสเตอร์มาริโอ้ ปาสคาเร ่
รองประธานและกรรมการผู ้จัด 
การประจ�าภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิก 
บริษัท เมอร์ริซันท์ จ�ากัด กล่าวว่า 
ในปัจจุบันคนหันมาให้ความส�า 
คัญกับการดูแลรักษาสุขภาพกัน
มากขึน้ การเลอืกรบัประทานอาหาร
หรือเครื่องดื่มที่มีปริมาณน�้าตาล
น้อยคือหนึง่ในวธีิการดแูลสขุภาพ 

ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ
 เกรท-วรนิทร ปัญหกาญจน์  
กล่าวว่า การเป็นนักแสดงจ�าเป็น
ต้องดูแลรูปร่างให้ดูดีตลอดเวลา 
นอกจากการออกก�าลังกายแล้ว
เรื่องอาหารการกินก็เป็นอีกหนึ่ง 
ส่ิงที่มีผลกับเร่ืองรูปร่างและสุข 
ภาพของเราเหมือนกัน ซึ่งผมเอง 
ก็เป็นคนที่เอ็นจอย อีทติ้งมาก 
ครับ เมนูโปรดที่ผมชอบทาน คือ 
‘ไข่ลูกเขย’ แต่เนื่องจากเมนูนี้ใช้
น�้าตาลในการปรุงรสเยอะพอสม 
ควร เพราะฉะนั้นการท่ีมี ‘อิควล 
โกลด์’ ผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน
แทนน�้าตาลที่มีรสหวานอร่อย
เหมือนน�้าตาลแต่พลังงานศูนย์
แคลอร่ี ช่วยให้เราสามารถทาน
อาหารจานโปรดหรือเมนูอื่นๆ ได้
อย่างไร้กงัวลแถมยงัม ีอคิวล โกลด์ 
แบบแบบถุงซิปล็อคที่เหมาะส�า 
หรับคนชอบเข้าครัวท�าอาหารเอง
อีกด้วยเรียกว่า อร่อยง่าย หวานได้
ทกุเมน ูแบบคนรกัสขุภาพเลยครบั

แต่ในทางกลบักันผูบ้รโิภคจ�านวน
ไม่น้อยยังคุ้นชินกับรสชาติอาหาร
ที่มีรสหวานอยู่ ท�าให้คนเหล่านี้
มองหาผลติภณัฑ์ทีช่่วยให้สามารถ
มีความสุขกับเมนูโปรดได้โดยที่ 
ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ในฐานะ
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน
แทนน�้าตาล จึงได้จัดงาน ‘อิควล 
โกลด์ ZERO CALORIE KITCHEN 
Just Like Sugar ท้าพิสูจน์’  
พร้อมเปิดตัว “อิควล โกลด์” ใน
บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ถุงซิปล็อค 
เพือ่ให้ผูบ้รโิภคมตีวัเลอืกทีต่อบโจทย์ 
ไลฟ์สไตล์ของตนเองได้มากขึ้น
 ผศ.พญ. ศานิต วชิานศวกลุ 
ท่ีปรึกษาทางโภชนาการ อายุร 
แพทย์โภชนาการคลินิก กล่าวว่า  
คนไทยส่วนมากบริโภคน�้าตาล
เกินกว่าท่ีร่างกายควรได้รับต่อวัน
อย่างไม่รู ้ตัวเนื่องจากในอาหาร
ส่วนใหญ่ท่ีรับประทาน ล้วนแต่มี
น�้าตาลเป็นส่วนประกอบ อย่างไร
ก็ตามในปัจจุบันได้มีทางเลือกใน

การเพิม่ความหวานในอาหาร อย่าง
ผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนน�้า 
ตาล โดยเฉพาะซูคราโลสที่เป็น
หนึง่ในสารให้ความหวานทีม่รีสชาติ 
ใกล้เคียงน�้าตาล สามารถน�ามา
ปรุงอาหารคาวหวานบนเตารวม
ถึงเบเกอรี่และเครื่องดื่มได้ อีก 
ทั้งยังไม่มีแคลอร่ี จึงเป็นหนึ่งใน 
ตัวช่วยส�าหรับผู ้ที่ต ้องการทาน 
หวานโดยไม่ต ้องกังวลเร่ืองแค 
ลอรี่โดยสามารถเลือกใช้ได้อย่าง
ปลอดภัย นับว่าเป็นอีกทางเลือก 

เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัด
งานวันแห่งครอบครัวประจ�าปี 2561ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัวไทยใจอาสา”  
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของสถาบันครอบครัว  

อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ พร้อมด้วยซีอีโอรุ่นใหม่ 
จาก 3 องค์กรชั้นน�าระดับประเทศ ได้รับเกียรติจากส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เชิญเข้าร่วม 
เวทีเสวนาพิเศษ ในงาน CEO Innovation Forum 2018


