
 

นายพัชร สมะลาภา 
กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
กสิกรไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจ
อี-คอมเมิร์ซไทยมีการเติบโต
ต่อเนื่องทุกปี จากข้อมูลของ 
ETDA มูลค่าตลาดอ-ีคอมเมิร์ซ
ไทยกลุ่ม B2B และ B2C ปี 
2560 มีมูลค่า 2.2 ล้านล้าน
บาท ปี 2561 มีมูลค่า 2.5 ล้าน
ล้านบาท เตบิโต 14% และคาดว่าปี 2562 มลูค่าตลาดอ-ีคอมเมิร์ซ
ไทยจะเติบโต 20% ซึ่งเติบโตสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน จากจ�านวน
คนขายออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นธุรกิจที่ใครๆก็ท�าได้ การ
เข้าถงึอนิเทอร์เนต็ของคนไทยและความเชือ่มัน่ในการโอนเงนิผ่าน
ออนไลน์ก็มีมากขึ้น

ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารที่ลูกค้าใช้ในการซื้อสินค้า
ออนไลน์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง จึงท�าให้มีความเข้าใจในธุรกิจนี้ 
ประกอบกับธนาคารได้ส�ารวจคนที่ท�าธุรกิจออนไลน์แล้วพบว่ามี
ปัญหาในหลายๆเรื่อง จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง MADHUB ศูนย์
รวมโซลูชั่นส�าหรับคนที่ท�าธุรกิจค้าขายออนไลน์ เพื่อสนับสนุนให้
ท�าธุรกิจอย่างมืออาชีพได้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการ
จัดการสต็อกท่ีไม่เป็นระบบ ท�าให้เสียลูกค้าและโอกาสการขาย 
ธนาคารจึงมีบริการ MADVISOR ท่ีรวมเครื่องมือตัวช่วยในการ
บริหารจัดการ เช่น ระบบจัดการสต็อก ระบบจัดการหน้าร้าน และ
ระบบบัญชี เป็นต้น 

ปัญหาต่อมาทีค่นท�าธรุกิจออนไลน์ก�าลงัเผชิญอยู่ ได้แก่ การหา
ลกูค้าใหม่ การแข่งขันทีส่งูขึน้ และไม่มคีวามรูใ้นการท�าตลาดออนไลน์ 
ท�าให้การหาและเพิม่ลกูค้าใหม่เป็นไปได้ยาก ธนาคารจงึสนบัสนนุ 

กสิกรไทยเปิดMADHUB 

หนุนธุรกิจออนไลน์ทุกมิติ 
กสิกรไทยเปิดตัว MADHUB รับกระแสอี-คอมเมิร์ซโตต่อเนื่อง หนุนค้าขายออนไลน์
ครบทกุมิต ิทัง้การเงนิ ความรู ้และการจดัการ พร้อมออกบตัร MADCARD, MARDCARD 
FOR KERRY EXPRESS ช่วยลดต้นทุนโฆษณา, ขนส่ง และ MADFUND เงินทุนเพื่อ
ค้าขายออนไลน์โดยเฉพาะ ตัง้เป้าธรุกจิออนไลน์เข้าร่วมโครงการปีแรก 150,000 ราย

“โออชิ ิอทีโตะ” เดนิหน้า
พัฒนาและสร้างสรรค์
สินค้าใหม่เข้าท�าตลาด
อย่างต่อเนือ่ง พร้อมเปิด
ตัวผลติภณัฑ์คณุภาพใหม่
ล่าสุด “โออิชิ อีทโตะ เฟรนช์โทสต์ แซนด์วิช” ตอบ
โจทย์ความสะดวกสบายส�าหรับมือ้เช้าอันแสนเร่งรบี
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่

น.ส.เมขลา เนติโพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน
ธุรกิจอาหารส�าเร็จรูป บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดเผยว่า วถิกีารด�าเนนิชวีติหรอืไลฟ์สไตล์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปของสังคมเมือง ข้อจ�ากัดทางด้านเวลาที่เร่งรีบ ท�าให้ผู้
บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความนิยมและบริโภคอาหาร
พร้อมรับประทานมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และเบเกอรี่ก็เป็น
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคเลือกรับประทานเป็นอาหาร
ว่าง รวมถึงการบริโภคทดแทนอาหารมื้อหลัก ส่งผลให้
บริษทัต้องเพ่ิมประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการรอบด้าน
และครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการวิจยัและพฒันา
นวตักรรมอาหารส�าเรจ็รปูเพือ่ตอบสนองความต้องการหรอื
ความพอใจของผู้บริโภคที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจง
มากขึ้นเรื่อยๆ 

“ล่าสุดบริษัทได้มีการเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์การ

‘โออชิ ิอีทโตะ’พฒันาสินค้าใหม่
เปิดตวั‘เฟรนช์โทสต์ แซนด์วชิ’
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ตลาดในแก่นแกนของการพัฒนา
และสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า 
และการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
วางไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัว
ผลติภณัฑ์คณุภาพใหม่ล่าสดุ ได้แก่ 
โออิช ิอทีโตะ เฟรนช์โทสต์ แซนด์วชิ 
โดยวางจุดขายให้เป็นผลิตภัณฑ์
ขนมปังเฟรนช์โทสต์พร้อมรบัประ 
ทาน น�าเสนอในรูปแบบเฟรนช์
โทสต์ แซนด์วิช เป็นรายแรกใน
ตลาด เหมาะส�าหรบัมือ้เช้าซึง่เป็น
มื้อที่ส�าคัญที่สุดของวัน หรือมื้อ
รองระหว่างวัน ตอบโจทย์วิถีชีวิต
ส�าเรจ็รูปของคนรุ่นใหม่ทีต้่องการ
ความสะดวกสบายและความอร่อย
ไปพร้อมๆกันได้เป็นอย่างดี”

ส�าหรบัผลติภณัฑ์โออิช ิอีทโตะ 
เฟรนช์โทสต์ แซนด์วิช นัน้ประเดมิ
ตลาดด้วยไส้เบคอนชีสเป็นล�าดับ
แรกก่อน โดยจดุเด่นของผลติภณัฑ์
อยู่ท่ีการคัดสรรและเลือกใช้แต่
วตัถดุบิทีด่ ีมีคณุภาพเท่าน้ัน 1.เร่ิม
ต้ังแต่การน�าขนมปังเนือ้นุ่มพเิศษ 
สูตรเฉพาะของโออิชิ มาชุบไข่ที่ตี
ผสมกับนมและเนยท่ัวทั้งแผ่นจน
ชุ่ม ก่อนอบจนสุกหอมได้ที่ 2.ไป
จนถึงไส้สูตรเฉพาะอย่างเบคอน
ชสีทีจ่ดัหนกัสโมคเบคอนเนือ้แน่นๆ 
ผสานชีสช้ันดีถึง 2 ชนิด ทั้งเชด

ดาร์ชีสและมอสซาเรลล่าชสี เข้าไว้
อย่างลงตัว ยิ่งรับประทานคู่กับ
เครื่องด่ืมแก้วโปรด ไม่ว่าจะเป็น
ชา กาแฟ หรอืน�า้ผลไม้ กย็ิง่อร่อย
ไปอีก พร้อมวางจ�าหน่ายในราคา
ชิน้ละ 35 บาท ท่ีเซเว่น-อเีลฟเว่น 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป

อนึ่ง บริษัทได้ก�าหนดแผน
กลยทุธ์การตลาดส�าหรบักลุม่ธุรกจิ
อาหารส�าเร็จรูปโออิชิจ�านวน 4 
ด้านหลัก โดยมุ่งเน้นไปที ่1.Brand 
Building : การสร้างตราสินค้าให้
แข็งแกร่ง และมีความสอดคล้อง

สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
ตราสนิค้าเดยีวกนัคือ โออชิ ิอทีโตะ 
2.New Product : การพฒันาและ
สร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างและโดดเด่น ทั้งรูปแบบ 
รสชาติ และหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ 
3.Distribution : การขยายช่องทาง
ขาย/จัดจ�าหน่าย ให้หลากหลาย
เพื่อครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า รวม
ทัง้ขยายเข้าสูต่ลาดต่างประเทศทัง้
อาเซยีนและสหภาพยโุรป ผ่านการ
ซินเนอร์ยี่ระหว่างพันธมิตรกลุ่ม
ธรุกจิในเครอืไทยเบฟ 4.Efficiency 
and Productivity : การปรับปรุง
ประสทิธภิาพการผลติเพือ่ให้ผลผลิต
มีปริมาณ/มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็น
ส�าคัญ

การน�าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ
ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องถือเป็น
ยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจที่ให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและ
บริการมาโดยตลอด อันเป็นการ
ตอกย�้าถึงความเป็นผู ้น�าและ
สร้างสรรค์ธุรกิจอาหารส�าเร็จรูป
พร้อมปรงุ พร้อมรบัประทาน สไตล์
ญี่ปุ่น ภายใต้ตราสินค้าคุณภาพ 
“โออิชิ อีทโตะ” ตามเป้าหมายที่
วางไว้ได้เป็นอย่างดี

เรื่องจากปก
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ความรูผ่้าน MADCOURSE คอร์ส
ออนไลน์ด้านการตลาดยอดฮิตที่
ปกติมีค่าเรียนสูงมากและต้องไป
เรยีนด้วยตนเอง ซ่ึงธนาคารเข้าใจ
ข้อจ�ากัดของลูกค้าทั้งเวลาและค่า
ใช้จ่าย จึงท�าหลักสูตรให้ลูกค้าได้
เรียนฟรี 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลา 
เลือกเรียนได้ตามความสนใจและ
ระดับของทักษะ สอนโดยโค้ชชื่อ
ดัง ได้แก่ สโรจ เลาหสิริ Rabbit’s 
Tale, มณัฑติา จนิดา Digital Tips, 
ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ Small 
World for Kids และวณชิชา วรรคา 

เศรษฐกิจ  

หลักทรัพย์ วิสันต์ Digitory พร้อมทั้งโค้ชมาก
ประสบการณ์อีกมากมาย 

ถ้าใครอยากจะเรียนกับผู ้
เชีย่วชาญตวัเป็นๆ และรบัค�าปรึกษา
ด้านธุรกิจออนไลน์แบบฟรีๆ 
สามารถเข้ามารับบริการได้ที ่
MADSPACE ชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ โดยจะมีการจัด
สมัมนาเป็นประจ�าทกุเดอืน พร้อม
ผู้เชี่ยวชาญให้ค�าปรึกษาแบบใกล้
ชดิทกุวนั สามารถจองคิวนดัหมาย
ล่วงหน้าได้ผ่าน www.kasikornbank.
com/MADHUB

ปัญหาส�าคัญที่คนท�าธุรกิจ

ออนไลน์พบคอื ต้นทนุการท�าธรุกิจ
ที่สูง โดยเฉพาะต้นทุนค่าโฆษณา
และค่าขนส่ง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่
ต้องจ่ายเป็นประจ�าในการท�าธรุกจิ
ออนไลน์ ธนาคารจึงได้ออกบัตร
เดบิต MADCARD ซึ่งเป็นบัตร
เดบิตใบแรกทีใ่ห้ส่วนลดค่าโฆษณา 
เมื่อซื้อโฆษณาบน Facebook 
Instagram หรือ Google จะได้
รับเงินคืน 1% และ 0.5% ส�าหรับ
การซื้อของออนไลน์ โดยรับเงิน
คืนสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือน 
ส่วนลด 50% ซ้ือสมดุเช็ค และหาก
ใช้จ่ายผ่าน MADCARD อย่างต่อ

เนื่องจะช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับ
สนิเชือ่ธรุกจิจากธนาคารในอนาคต 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านแอพฯ K 
PLUS โดยตั้งเป้ายอดสมัครบัตร 
100,000 ใบในช่วงแรกของการ
ออกบตัร นอกจากนีย้งัมดีีลพเิศษ
ทั้งส่วนลดค่าขนส่ง ส่วนลดค่า
กล่องและอปุกรณ์แพก็สนิค้า โดย
ร่วมมอืกบัพาร์ตเนอร์ของธนาคาร 
เช่น ไปรษณย์ีไทย, Best Express 
และโอเรียนท์ คอนเทนเนอร์ 
เป็นต้น เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับ
ธุรกิจไว้ที่ MADDEAL สามารถ
ซื้อดีลเด็ดๆเหล่านี้ได้ที่ www.
kasikornbank.com/MADHUB

อีกปัญหาของคนท�าธุรกิจ
ออนไลน์กค็อื การเข้าถึงแหล่งเงนิ
ทนุยากและขาดเงนิทนุหมนุเวยีน
ในการท�าธุรกจิ ธนาคารจงึได้ออก 
MADFUND เพื่อช่วยสนับสนุน
ทั้งเงินกู้และเงินทุนหมุนเวียน 
ดอกเบีย้ต�า่ มหีลกัประกนัหรอืไม่มี
ก็กู้ได้ เพือ่ให้ธุรกิจออนไลน์มคีวาม
คล่องตวั และสามารถต่อยอดเติบโต
ต่อไปได้ โดยธนาคารเตรียมวงเงิน
สินเชื่อไว้ 5,000 ล้านบาท   

นายพชัรกล่าวว่า นอกจากนี้
ยงัเป็นโอกาสดทีีธ่นาคารได้เปิดตวั
พนัธมติร ซึง่กค็อื KERRY Express 
บรษิทัโลจสิตกิส์ทีไ่ด้รบัความนิยม
อันดับหนึ่งในกลุ่มคนท�าธุรกิจ
ออนไลน์ โดยออกบัตร MADCARD 
FOR KERRY EXPRESS ผูถ้อื
บตัรจะได้รบัสิทธิประโยชน์ทัง้จาก
ธนาคารกสกิรไทยและสทิธิพิเศษ
จาก KERRY Express 

ธนาคารเช่ือม่ันว่าทัง้ 6 บรกิาร
ทีอ่ยูภ่ายใต้ MADHUB จะช่วยให้
คนท�าธุรกิจออนไลน์ที่ไม่จ�าเป็น
ต้องเก่งทุกเร่ืองกส็ามารถท�าธุรกจิ
ออนไลน์ให้เติบโตได้ คาดว่าจะมี
ผู้สนใจสมัครสมาชิก MADHUB 
จ�านวน 150,000 คนภายในสิ้นปี
นี้ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.
kasikornbank.com/MADHUB
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In Brief : ย่อความ

อย่าหลงใหลสุขชั่วคราว

ทรรศนะ

มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่
รอดเพราะมลีกูเลก็เด็กแดงมา
แย่งความสุขไปแล้ว เพราะ
ฉะนัน้สขุชัว่คราวอย่าไปหลงใหล
มากนกั ศึกษาเรยีนรูใ้ห้แตกฉาน
แล้วค่อยแต่งงานแต่งการคง
ไม่มีใครห้าม 

เมื่อเร็วๆนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผย
แพร่ประกาศกฎกระทรวงก�าหนดความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2562 อาศัยอ�านาจตามความ
ในมาตรา 6 วรรคหนึง่ และมาตรา 64 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) 
ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงก�าหนดความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
2548 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน “(6) ก่อ
เหตุทะเลาะววิาทท�าร้ายร่างกายผูอ้ืน่ เตรยีม
การหรอืกระท�าการใดๆอนัน่าจะก่อให้เกดิ
ความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรม
อันดขีองประชาชน หรอืรวมกลุ่มหรอืมัว่สมุ
เพือ่กระท�าการดงักล่าว (7) แสดงพฤติกรรม
ทางชูส้าวอนัไม่เหมาะสม กระท�าการลามก
อนาจาร แต่งกายล่อแหลมหรอืไม่เรยีบร้อย
ในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา หรอืแต่งเครือ่ง
แบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (9) ของข้อ 1 
แห่งกฎกระทรวงก�าหนดความประพฤตขิอง
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน “(9) เที่ยวเตร่นอก
สถานทีพ่ัก รวมกลุม่หรือมั่วสมุอนัเป็นการ
สร้างความเดอืดร้อนให้แก่ตนเองหรอืผู้อืน่” 
นับว่านายณฏัฐพล ทปีสวุรรณ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมา
ป้องกนัการเป็นชูส้าวกนัต้ังแต่เดก็นกัเรยีน 

เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวนักเรียนช้ัน
มธัยมศกึษาปีที ่1 เกดิรกัใคร่กนัแล้วพ่อแม่
ห้ามปราม เลยพากันไปโดดน�า้ตาย แต่ขณะ
ทีโ่ดดลงไปก็เจอตัวเงินตวัทองหรือวรนสุก�า
ลงัผสมพนัธุก์นั มกีารม้วนตวั หมนุตวั เหวีย่ง
น�้าเหว่ียงท่า เหวี่ยงหาง เหวี่ยงขา ท�าให้
เดก็ 2 คนน้ีเกดิความกลวัเลยว่ายน�า้หนขีึน้

ครอบครัวรนัทด ลกูหมดความสขุ แม่โง่ ลกู
อดอยาก ยากจน แม่ไม่เรียนให้จบ

ตรงนี้เป็นเร่ืองที่กระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องหาทางแก้ไข มีการอบรม เรียนรู้ 
ไม่ใช่เรือ่งเพศศกึษาอย่างเดยีว แต่ต้องอบรม
ศลีธรรม คณุงามความด ีให้เขามคีวามรูจ้กั
ยับยั้ง เบรกรั้งอารมณ์ ไม่ให้ตกจมอยู่ใน
ความสขุทางเนือ้หนงั แล้วกบ้็าคลัง่กนัตัง้แต่
เด็กแต่เล็ก ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าหนักอกหนักใจที่
ว่า เด็กคลอดมาแล้วเอาไปใส่โถส้วม ถงัขยะ 
ไปทิ้ง ไปฝัง ไปกลบ เป็นเรื่องท่ีสะท้อน
อารมณ์คนไทยว่า เด็กเกิดมาตาด�าๆไม่รู้ 
อีโหน่อีเหน่ พ่อแม่ไปเสเพลกันมา แล้วก็
มาฆ่าลูก มาทิ้งลูกในไส้

เรยีกว่าทิง้ลูกทิง้เต้าเพราะความมวัเมา
ในเร่ืองความสนุกทางเพศ ไม่สนุกในการ
เรียน การศึกษา มีแต่น�าพาปัญหามาให้ 
ทัง้ระดบัตวั ครอบครวั และประเทศชาต ิจงึ
ต้องปรามกันไว้ เตือนกันไว้ ให้การศึกษา
น�าพาคนไปสู่ความรู้ อย่าไปสู่ความรัก
ตะพึดตะพือ รักเหมือนโคถึกที่คึกพิโรธไม่
ได้ ต้องมีความรักแบบมีสติปัญญา มีความ
พร้อม เหมาะสมทัง้วยัและฐานะ ต้องมีภาวะ
ที่เรียกว่ารักท่วมใจ แต่ก็ต้องมีความรู้ท่วม
หัวก่อน

มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด
เพราะมีลูกเล็กเด็กแดงมาแย่งความ
สขุไปแล้ว เพราะฉะนัน้สขุชัว่คราวอย่า
ไปหลงใหลมากนัก ศึกษาเรียนรู้ให้
แตกฉานแลว้ค่อยแตง่งานแตง่การคง
ไม่มีใครห้าม อาตมาหวังว่ากระทรวง
ศึกษาธิการคงแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้
ส�าเร็จอย่างแน่นอน

เจริญพร

ฝั่ง รอดตายเพราะตัวเงินตัวทองช่วย
ต่อไปนี้กระทรวงศึกษาธิการต้อง

คอยห้ามคอยปรามนกัเรยีนไม่ให้มเีรือ่ง
ชู้สาวตั้งแต่วัยเด็ก เพราะจะมีปัญหา
อย่างอื่นตามมาอีกมากมาย เช่น มีลูก
แล้วถูกทิ้ง หรือว่าเลี้ยงตัวเองไม่รอด 
ท�าให้ครอบครัวล�าบาก เพราะฉะนั้น
นักเรียน นักศึกษา ไม่ควรปล่อยให้
ตณัหา ความอยากทางเพศ ความใฝ่ต�า่ 
อารมณ์ต�า่ตมจมอยูใ่นเรือ่งเนือ้หนงั มา
แซงความรู้ ควรจะใฝ่รู้ ถ้ายังไม่ทันจะ
รูแ้ล้วรกัแล้วมลีกูออกมามนัจะไม่มีค�า
ว่ารวยก่อนรกั จะมแีต่ค�าว่าขาด ไม่พอ 
เป็นเรื่องลุ่มๆดอนๆ

จะอ้างว่ากดัก้อนเกลอืกนิกก็นิไปไม่ได้
นานหรอก เด๋ียวมนัก็เบือ่หน่าย แล้วจะเป็น
ปัญหาตามมาอีกเยอะแยะ เพราะฉะนั้น
นกัเรยีนจะต้องรูจ้กัยบัยัง้ หักห้ามใจไว้บ้าง 
อย่าปล่อยให้ตัณหา ให้ตัวอยากมากระชาก 
ลากถูจนไม่รู้วันเวลาที่เหมาะที่ควร เรื่องมี
แฟน มคีนรัก ไม่มใีครห้าม แต่ต้องดจูงัหวะ
เวลาที่เหมาะสม ไม่ใช่มีแต่อารมณ์อยาก
แล้วไม่มีสมองไตร่ตรอง มันจะยิง่ท�าให้ชีวิต
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             วันที่ 12 กันยายน 2562

ที่           029/2562

เรื่อง        ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จ�ากัด

เรียน       ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประวัติกรรมการเข้าใหม่

  2.หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก�าหนด

 ตามที่บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะขอใช้ค�าว่า “STHAI”) ซึ่ง

เป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ถือหุ้นอยู่ในบริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จ�ากัด (ซึ่งต่อไป

ในหนังสือฉบับนี้จะขอใช้ค�าว่า “บริษัทฯ”) จ�านวน 4,824,750 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.8 ของหุ้นที่จ�าหน่ายและมีการ

ช�าระค่าหุ้นแล้วทั้งหมด ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยในการจัดท�างบการเงินของ STHAI นั้น มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่ต้องน�างบการเงินของบริษัทฯ มาจัดท�างบการเงินรวมของ STHAI แต่ปรากฏว่าผู้ตรวจสอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของ STHAI ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ได้ เนื่องจากกรรมการบริษัทฯ ไม่ให้

ความร่วมมอืในการให้ข้อมลูต่อผูต้รวจสอบบัญชขีอง STHAI ในการตรวจสอบงบการเงนิ ทัง้นี ้STHAI ได้เคยส่งหนงัสอืถงึบรษิทัฯ 

หลายครั้ง เพื่อให้ด�าเนินการส่งงบการเงินและข้อมูลต่างๆ ทั้งก่อนและหลังที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของ STHAI เข้าด�าเนินการตรวจ

สอบงบการเงินสิ้นงวดปี 2560 จวบจนถึงปัจจุบัน กรรมการบริษัทฯ ยังคงเพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล การกระท�า

ของกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ STHAI เป็นอย่างมาก เนื่องจากในขณะนี้ STHAI อยู่ในระยะเวลาด�าเนินการ

ให้มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง

                ดังนั้น STHAI ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเข้ามาด�าเนินการทุกประการเพื่อให้ STHAI แก้ไข

เหตุดังกล่าวให้จนได้ และอาศัยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1173 และ 1174 STHAI จึงขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ในพุธวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จ�ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ห้อง 608 ชั้น 6 ลาดพร้าวซอย 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ 

ดังนี้

 วาระที่ 1 พิจารณาถอดถอนกรรมการออกจากต�าแหน่ง 

 วาระที่ 2  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

 วาระที่ 3  พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

 วาระท่ี 4 พิจารณามอบอ�านาจให้กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใหม่ของบริษัทฯ มีอ�านาจในการพิจารณาก�าหนด

รายละเอียดอื่นๆ 

 วาระท่ี 5 พิจารณาด�าเนินคดีแพ่ง และ/หรือคดีอาญาต่อกรรมการ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจด

ทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม)
กรรมการ

(นายชาย วัฒนสุวรรณ)
กรรมการ

SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
9 Moo 4 Kached, MuangRayong, Rayong 21100, Thailand

Tel: (038) 634 072-3, 634 481-6 Fax: (038) 634 001, 634 480
E-mail address : shunthai@shunthaiglove.com

Highly Intend to Reply Your Satisfaction







โตเกียวมาร�นประกันภัย
        พรอมกาว พรอมคุณ

สนใจแผนประกันภัย รถยนต ที่อยูอาศัย และอื่นๆ
ติดตอ โทร. 02-686-8888




