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ท่ี น. 4/59 

 
 

 

17 มีนาคม 2559 

 
 
 

 

เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2559   
( ก าหนดวนัประชมุ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี การจา่ยเงินปันผล ) 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน) (SUC) ครัง้ท่ี 3/2559 ประชุมเม่ือวัน
พฤหสับดีท่ี 17 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 8 อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท สหยเูน่ียน จ ากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบในเร่ืองต่างๆ 
ดงันี ้:-  

 

1.  ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 23 ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องประชุมชัน้ 9 อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  

 

2.  ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ตัง้แต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 จนกว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นจะ
แล้วเสร็จ เพ่ือให้สิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ืออยู่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชุม-
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 23 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2558 

 
3.  ก าหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 23 ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 22 
ความเหน็คณะกรรมการ  

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  ครัง้ท่ี 22 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558 มี            
ความถกูต้องและครบถ้วน จงึเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมตรัิบรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
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วาระที่  3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี  สิน้สุดวันท่ี  
               31 ธันวาคม 2558 
 

ความเหน็คณะกรรมการ 
 เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี สิน้สุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 

วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 
 

ความเหน็คณะกรรมการ    
เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นเงินปันผลจา่ยให้แก่         

ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 450,000,000 
บาท (ส่ีร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 78.37 ของก าไรสุทธิ โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้
จดัสรรซึง่เป็นก าไรท่ีผา่นการเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลในอัตราร้อยละ 30 ซึง่ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาได้สิทธิ
เครดติภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ส าหรับก าไรสทุธิสว่นท่ี
เหลือจากการจา่ยเงินปันผลให้ยกไปเป็นก าไรสะสมตอ่ไป 

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ในวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะด าเนินการได้เม่ือได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีแล้ว โดยบริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จ ากัด 
ด าเนินการจดัสง่เงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 

  

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการ ก าหนดอ านาจกรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

5.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการ 
ความเหน็คณะกรรมการ   

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการ
พิจารณาท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้ นมีมติเลือกตัง้
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 5 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อ
อีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี ้:- 

1. นายชีวิน   ไชยพานิชย์    2. นางบศุราค า นีลวชัระ 
3. นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง   4. นายปรีชา ชณุหวาณิชย์   
5. นางจนัทรตรี  ดารกานนท์ 
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โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบตัิของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ. บริษัท-

มหาชนจ ากดั พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯก าหนดไว้   
ทัง้นี ้นางบศุราค า นีลวชัระ และนายชีวิน ไชยพานิชย์ กรรมการอิสระ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้

กลับเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง  เป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /     
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. 
 

5.2 พจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
ความเหน็คณะกรรมการ   

เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้“กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั 
และประทบัตราส าคญัของบริษัท ยกเว้น นางอจัฉรา จนัทร์ฉาย   นายชีวิน ไชยพานิชย์   นางสาวภคนีิ    
พฤฒิธ ารง  นายยรรยง ตัง้จิตต์กุล และนางบุศราค า นีลวัชระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือ
กรรมการอิสระ” 
 

5.3 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ซึง่ผา่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2558) โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป 

  

วาระที่  6   พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
ความเหน็คณะกรรมการ    

คณะกรรมการเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จงึเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมตแิตง่ตัง้ 
1. นายกฤษดา         เลิศวนา          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4958 
    (เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 1 แทนผู้สอบบญัชีรายเดมิซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีครบ 5 รอบปีบญัชีตดิตอ่กนั) หรือ 
2. นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3459 หรือ 
3. นางพนูนารถ       เผา่เจริญ        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5238  

ซึ่งสังกัดบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯประจ าปี 2559 และก าหนดเงิน
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 
2,300,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 60,000 บาท เน่ืองจากผู้ สอบบัญชีจะต้องประเมินผล
กระทบจากมาตรฐานบญัชีใหม่ท่ีจะใช้ในปี 2559 คือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41  ส าหรับคา่บริการอ่ืน
ไมมี่ 
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4.  บริษัทฯจะท ำกำรจดัส่งหนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชมุสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 23 ซึ่งมีความเห็น
คณะกรรมการ พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชมุทัง้หมด ให้กบัผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  และ
จะท าการเผยแพร่หนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 23 และเอกสำรประกอบกำรประชมุ
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี   www.sahaunion.co.th ตัง้แตว่นัท่ี 18 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ
วาระการประชมุและข้อมลูประกอบการประชมุ 

 

          จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

                    ( นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ ) 
      กรรมการผู้อ านวยการ 


