
 
 
 
 
 
ที่ น. 9/53 

 

18  มีนาคม  2553 
 
 
 

เรื่อง แจงกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และการจายเงินปนผล 
 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 

สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 17 
 
 
 

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเน่ียน จํากัด (มหาชน) (SU) ครั้งที่  3/2553 
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. ณ หองประชุม 
ชั้น 8 อาคารสํานักงานใหญ บริษัท สหยูเน่ียน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขอแจงสาระสําคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ดังน้ี.- 
 

 

 

1. มีมติกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2553 จนกวาการ
ประชุมผูถือหุนจะแลวเสร็จ เพื่อใหสิทธิผูถือหุนสามัญที่ปรากฏชื่ออยู ณ วันปดสมุดทะเบียนพัก-
การโอนหุนเปนผูมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 17 และมีสิทธิในการรับเงิน
ปนผลประจําป 
 
 
 

2. คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายละเอียดเพื่อเสนอผูถือหุนพิจารณาในการประชุม  
ผูถือหุนประจําปดังน้ี 

 
 

2.1 มีมติเสนอผูถือหุนอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2552 

 
 

2.2 มีมติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2552 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 62,887,631 
บาท เพื่อใหเงินสํารองตามกฎหมายครบ 25% ของทุนจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ 
และเปนเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.50 บาท (หน่ึงบาทหาสิบสตางค) รวมเปน
เงินปนผลจายทั้งสิ้น 450 ลานบาท (สี่รอยหาสิบลานบาท) โดยจายใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ
อยูในวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทฯ  ณ  วันที่ 2 เมษายน 2553 ทั้งน้ีการใหสิทธิ
รับเงินปนผลแกผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในการรับเงินปนผลดังกลาว จะตอง
ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนกอน และหากผูถือหุนมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล     
ดังกลาว บริษัทฯจะใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จัดสงเงินปนผลใหกับ
ผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2553 เปนตนไป และกําไรสุทธิที่เหลือใหยก
ไปเปนกําไรสะสมตอไป 

 
 

2.3 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย มีมติใหเสนอผูถือหุนเลือกตั้ง
กรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงตามรายนามดังน้ี.- 
  1. นายพนัส  สิมะเสถียร     
  2. นางอารยา  อรุณานนทชัย     
  3. นายจักกชัย  พานิชพัฒน  

4. นายฐิติวัฒน  สืบแสง    
 5. นายอักษรประสิทธ์ิ ดารกานนท   
  



 
 
 
 

โดยบุคคลดังกลาวไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวา
เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีความเหมาะสม   

 
 
 

2.4 มีมติเสนอผูถือหุนพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ ดังน้ี “กรรมการสองคนลงลาย 
มือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  ยกเวน  นายสมภพ  อมาตยกุล , นางอารยา 
อรุณานนทชัย , นางสาวภคินี  พฤฒิธํารง , นายจักกชัย  พานิชพัฒน และนายยรรยง  ตั้งจิตตกุล  
กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” 

 
 

2.5 มีมติเสนอผูถือหุนพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2553 ซึ่งผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนถึงความเหมาะสม ในการกําหนด     
คาตอบแทนจํานวนเงินเทาเดิมในวงเงินไมเกิน 20,000,000 บาทตอป และมอบหมายใหคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรตอไป 

 
 

2.6 มีมติเสนอผูถือหุนแตงตั้ง 
1. นายศุภชัย   ปญญาวัฒโน  ผูสอบบัญชีเลขที่ 3930  หรือ  
2. นายเติมพงษ  โอปนพันธ  ผูสอบบัญชีเลขที่ 4501  หรือ  
3. นางสาวทิพวัลย   นานานุวัฒน   ผูสอบบัญชีเลขที่ 3459  หรือ  
4. นายกฤษดา   เลิศวนา  ผูสอบบัญชีเลขที่ 4958 

แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2553 และ
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายเดียวกันกับป 2552 (เปนผูสอบบัญชีปที่ 4) ผูสอบบัญชีดังกลาว
ขางตนไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับบริษัท / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว กําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทาน  
งบการเงิน 3 ไตรมาส ในอัตรา 1,600,000 บาทตอป เพิ่มข้ึนจากปที่แลว 430,000 บาท เน่ือง
จากปริมาณงานเพิ่มข้ึน เพราะบริษัทฯมีการปรับโครงสรางการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ทําใหผูสอบบัญชีตองมีภาระงานเกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางของบริษัทฯ สวนคาบริการ
อื่นๆ ไมมี  

 
 

2.7 มีมติกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่  17 ในวันพฤหัสบดีที่  22 
เมษายน 2553 เวลา 10.30 น.  ณ อาคารสํานักงานใหญ บริษัท สหยูเน่ียน จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดระเบียบวาระ
การประชุมและมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่สง
มาดวย 
 
 3.  บริษัทฯ จะทําการเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 17 
พรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซตของบริษัทฯที่http://www.sahaunion.co.th 
ตั้งแตวันที่  22 มีนาคม 2553 เปนตนไป เพื่อใหผูถือหุนไดทราบวาระการประชุมและขอมูล
ประกอบการประชุม 
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                      ( ดร. ฐิติวัฒน สืบแสง )  
       กรรมการผูอํานวยการ 



รายละเอียดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 17 
บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) 

 
 

วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 16   
ความเห็นคณะกรรมการ :  

เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติใหการรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
 

วาระที่  2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมา 
ความเห็นคณะกรรมการ :  

เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติรับทราบผลการดําเนินงานในรอบ 1 ป ที่ผานมา 
 
 

วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  
ความเห็นคณะกรรมการ  :  

เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 ตามที่ผูสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบและรับรอง ไดผานการพิจารณารับรองของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว  และรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจําป 2552 ของบริษัทฯ   
 

วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 
ความเห็นคณะกรรมการ  :  

เห็นควรเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2552 เปนเงิน
สํารองตามกฎหมายเพียง 62,887,631 บาท เพื่อใหเงินสํารองตามกฎหมายครบ 25% ของทุน
จดทะเบียนตามขอบังคับของบริษัทฯ และเปนเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.50
บาท (หน่ึงบาทหาสิบสตางค)  รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 450 ลานบาท (สี่รอยหาสิบ-     
ลานบาท) โดยจายใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่ออยูในวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2553 และกําไรสุทธิที่เหลือใหยกไปเปนกําไรสะสมตอไป 

ทั้งน้ีการใหสิทธิรับเงินปนผลแกผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในการรับ
เงินปนผลดังกลาว จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนกอน และหากผูถือหุนมีมติ
อนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาว บริษัทฯจะใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด จัดสงเงินปนผลใหกับ ผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2553 เปนตนไป 
 
 

วาระที่  5  พิจารณาเรื่องกรรมการ อํานาจกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
5.1 พิจารณาเรื่องกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ :  

เห็นควรเสนอผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหน่ึงตามรายนามดังน้ี.- 
 1. นายพนัส  สิมะเสถียร    2. นางอารยา  อรุณานนทชัย 
 3. นายจักกชัย  พานิชพัฒน  4. นายฐิติวัฒน  สืบแสง  
 5. นายอักษรประสิทธ์ิ ดารกานนท   

โดยบุคคลดังกลาวไดผานการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด  
คาตอบแทนวาเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีความเหมาะสม    
 

5.2 พิจารณาอํานาจกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ :  

เห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ ดังน้ี “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ 
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเวนนายสมภพ  อมาตยกุล , นางอารยา อรุณานนทชัย ,  
นางสาวภคินี พฤฒิธํารง , นายจักกชัย พานิชพัฒน และนายยรรยง ตั้งจิตตกุล กรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือกรรมการอิสระ” 
 
 

5.3 พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ :  



เห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2553 ซึ่งผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ถึงความเหมาะสมในการ
กําหนดคาตอบแทนในจํานวนเงินเทาเดิมวงเงินไมเกิน 20,000,000 บาท ตอป โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรตอไป   
 

วาระที่ 6   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2553 และกําหนดเงินคาตอบแทน 
ความเห็นคณะกรรมการ :  

เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติแตงตั้ง 
1. นายศุภชัย   ปญญาวัฒโน  ผูสอบบัญชีเลขที่ 3930  หรือ  
2. นายเติมพงษ  โอปนพันธ  ผูสอบบัญชีเลขที่ 4501  หรือ  
3. นางสาวทิพวัลย   นานานุวัฒน   ผูสอบบัญชีเลขที่ 3459  หรือ  
4. นายกฤษดา   เลิศวนา  ผูสอบบัญชีเลขที่ 4958 

แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2553 และ
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายเดียวกันกับป 2552 (เปนผูสอบบัญชีปที่ 4) ผูสอบบัญชีดังกลาว
ขางตนไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับบริษัท / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว กําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทาน  
งบการเงิน 3 ไตรมาส  ในอัตรา 1,600,000 บาทตอป  เพิ่มข้ึนจากปที่แลว 430,000 บาท     
เน่ืองจากปริมาณงานเพิ่มข้ึน เพราะบริษัทฯมีการปรับโครงสรางการลงทุนในบริษัทยอยและ 
บริษัทรวม ทําใหผูสอบบัญชีตองมีภาระงานเกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางของบริษัทฯ 
สวนคาบริการอื่นๆ ไมมี 


