
 

 
 

  
ที่ น. 5/58  

 

19 มีนาคม 2558 

 

เร่ือง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2558 
( กําหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป การจายเงินปนผล ) 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) (SUC) คร้ังที่ 3/2558 ประชุมเม่ือวัน
พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารสํานักงานใหญ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด 
(มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ไดมีมติเห็นชอบในเร่ืองตางๆ 
ดังนี้ :-  

 

1.  กําหนดวันประชมุสามัญผูถือหุนประจาํป คร้ังที่ 22 ในวันพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. 
ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารสํานักงานใหญ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  

 

2.  กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2558 จนกวาการประชุมผูถือหุนจะ
แลวเสร็จ เพื่อใหสิทธิผูถือหุนที่ปรากฏชื่ออยู ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เปนผูมีสิทธิเขารวมประชุม-
สามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 22 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปนผลประจําป 2557 

 
3.  กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 22 ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังท่ี 21   
ความเห็นคณะกรรมการ  

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 21 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2557            
มีความถูกตองและครบถวน จึงเห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 
วาระท่ี 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปท่ีผานมา 
ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผูถือหุนรับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกับผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมา 
 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจําป  สิ้นสดุวันท่ี   
31 ธันวาคม 2557  

ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจําป ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2557 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว 





 

 
 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 
ความเห็นคณะกรรมการ   

เห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจาํป 2557 เปนเงินปนผลจายใหแก         
ผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบหาสตางค) รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน 525,000,000 
บาท (หารอยยี่สิบหาลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 43.54 ของกําไรสุทธิ สําหรับกําไรสุทธิสวนที่เหลือจาก
การจายเงินปนผลใหยกไปเปนกําไรสะสมตอไป 

โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่ออยูในวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวจะดําเนินการไดเม่ือไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปแลว โดยบริษัทฯจะแจงใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ดําเนินการจัดสงเงินปนผลใหกับผูถือหุนตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2558 เปนตนไป 

  
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กําหนดอํานาจกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ   

คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการ
พิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในคร้ังนี้ทั้ง 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอ
อีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :- 

1. นางสาวศรีวารินทร   จิระพรรคคณา   2. นายยรรยง ตั้งจิตตกุล    
3. นางพินิจพร ดารกานนท  เกษมทรัพย 4. นายวัชรพงษ ดารกานนท  
5. นายนันทิยะ ดารกานนท 

โดยบุคคลดังกลาวขางตนมีคุณสมบัติของกรรมการครบถวนตามขอบังคับบริษัท  พ.ร.บ. บริษัท-
มหาชนจํากัด พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑที่บริษัทฯกําหนดไว   

ทั้งนี้ นายยรรยง ตั้งจิตตกุล กรรมการอิสระ ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระ
หนึ่ง เปนบุคคลที่ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตาม
หลักเกณฑของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.  
 

5.2 พิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ   

เห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน 
และประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเวน นางอัจฉรา จันทรฉาย , นายชีวิน ไชยพานิชย , นางสาวภคินี    



 

 
 

พฤฒิธํารง, นายยรรยง ตั้งจิตตกุล และนางบุศราคํา นีลวัชระ ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบและ/หรือ
กรรมการอิสระ” 
5.3 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 ซึ่งผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแลว โดยเห็นสมควรกําหนด
คาตอบแทนกรรมการเปนวงเงินไมเกิน 20,000,000 บาทตอป เทากับป 2557 โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรตอไป  
 

วาระท่ี  6   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2558 และกําหนดเงินคาตอบแทน 
ความเห็นคณะกรรมการ    

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติแตงตั้ง 
1. นายเติมพงษ  โอปนพันธุ  ผูสอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4501 (เปนผูสอบบญัชีปที ่5) หรือ  
2. นายกฤษดา   เลิศวนา     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ  
3. นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459   
ซึ่งสังกัดบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯประจําป 2558 และกําหนดเงิน

คาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เปนจํานวนเงิน 
2,240,000 บาท (เทากับป 2557) และมีคาบริการอ่ืนเพิ่มจํานวน 100,000 บาท เนื่องจากผูสอบบัญชี
จะตองประเมินผลกระทบจากมาตรฐานบัญชใีหมที่จะใชในป 2558 คือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 

 

4.  บริษัทฯจะทําการจัดสงหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 22 ซึ่งมีความเห็น
คณะกรรมการ พรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ใหกับผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  และ
จะทําการเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 22 และเอกสารประกอบการประชุม
บนเว็บไซตของบริษัทฯที่   www.sahaunion.co.th ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2558 เปนตนไป เพื่อใหผูถือหุนไดทราบ
วาระการประชุมและขอมูลประกอบการประชุม 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 

                    ( นางสาวดาลัดย ทรัพยทวีชัยกุล )  
       กรรมการผูอํานวยการ 


