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ที่ ยว.  071/2560 
ทะเบียนเลขที ่0107537001030  

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 39 ประจ าปี 2561 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 38 ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพธุที่ 26 เมษายน 
  2560 

2. รายงานประจ าปี 2560 พร้อมงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัที่  1 มกราคม 2560 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ในรูปแบบ CD-ROM 

3. ประวตัิกรรมการที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและ
นิยามกรรมการอิสระ 

4. ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 
5. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีและรายช่ือบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบญัชี

รายเดียวกนั 
6. ประวตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
7. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. การลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนใน

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 39 ประจ าปี 2561 
9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 39 ประจ าปี 2561 

10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 39 ประจ าปี 2561 
11. แบบการสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
12. แบบขอรับรายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบเลม่ 
13. หนงัสอืมอบฉนัทะ (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข. และโปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ) 
   

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติก าหนดจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  
ครัง้ที่ 39 ประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 โรงแรม ดิ โอกรุะ 
เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบ
วาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  38 ประจ าปี 2560  ซึ่ งประชุมเมื่อวันพุธที่  26

เมษายน 2560 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เลขานกุารบริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 38 ประจ าปี 2560 
ซึ่งประชุมเมื่อวนัพธุที่ 26 เมษายน 2560 และบริษัทได้จดัสง่รายงานการประชุมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ป ระ เทศ ไทย  ภาย ในระยะ เ วลาที่ กฎหมายก าหนด  พ ร้ อมทั ง้ เ ผยแพ ร่ผ่ าน เ ว็ บ ไซ ต์ ของบ ริ ษัท 
www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที ่1 

ความเห็นคณะกรรมการ การบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 38 ประจ าปี 2560 เมื่อวนัพธุที่ 26 
เมษายน 2560 มีความถกูต้องตรงตามมติของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ดงักลา่ว  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

http://www.univentures.co.th/
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2560 
(ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2560) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท 
ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 (ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560) และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้อง ข้อมลูครบถ้วนและเพียงพอ จึง
ขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยายน 2560 (ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2560) ตามที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที ่2  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับ
งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 (ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 30
กนัยายน 2560) ดงักลา่ว  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่  30 
 กันยายน 2560 (ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2560) 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้เปลี่ยนรอบปีบญัชีของบริษัทจากเดิมเร่ิมต้นในวนัที่ 1 มกราคมและ
สิน้สดุในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี เป็นเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคมและสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี โดยให้
มีผลเร่ิมรอบปีบญัชีแรกในปี 2560 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน กลา่วคือเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 และ
สิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 หลงัจากนัน้จะมีระยะเวลา 12 เดือน โดยเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคมและสิน้สดุ
ในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี  
บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยายน 2560 (ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2560) ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที ่2  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ส าหรับงวด 9 
เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 
กันยายน  2560)  พร้อมทั ง้ รายงานของผู้ สอบบัญชี  ซึ่ ง ผ่ านการตรวจสอบจากบ ริ ษัท  เคพี เอ็ม จี   
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึง่
สรุปสาระส าคญัได้ ดงันี ้

หนว่ย: บาท 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

• สนิทรัพย์รวม                  41,649,750,918 13,469,631,900 
• หนีส้นิรวม                      23,372,181,159 4,426,441,201 
• สว่นของผู้ ถือหุ้น             18,277,569,759 9,043,190,699 
• รายได้รวม                     13,741,311,352 932,603,679 
• ก าไรสทุธิ                          

- สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 838,435,675 654,728,655 
- ส่วนที่ เ ป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มี
อ านาจควบคมุ 

633,662,757 - 

• ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.44 0.34 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงาน
สิน้สุด ณ วันที่  30 กันยายน 2560 (ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2560 ถึงวันที่  30 
กันยายน 2560) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้เปลี่ยนรอบปีบญัชีของบริษัทจากเดิมเร่ิมต้นในวนัที่ 1 มกราคมและ
สิน้สดุในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี เป็นเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคมและสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี โดยให้
มีผลเร่ิมรอบปีบญัชีแรกในปี 2560 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน กลา่วคือเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 และ
สิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ซึ่งจากผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับ
จ่ายเงินปันผลจ านวน 803,435,675 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียง
พอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้  
คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  จ านวน 35,000,000 บาท ซึ่ง
สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 166 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 41 ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี)  และพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 420,623,838.14 บาท ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท ซึ่งก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทุนส ารองต่าง ๆ 
ทัง้หมดของงบการเงินรวม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

ข้อมูลเปรียบเทียบกบัอัตราการจ่ายเงนิปันผลในปีที่ผ่านมา 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2560 (9 เดอืน) ปี 2559 (12 เดือน) 

ก าไรสทุธิ ตามงบการเงินรวม (บาท) 838,435,675 1,075,688,653 
หกั:จดัสรรส ารองตามกฎหมายและส ารองเพื่อการลงทนุ
อื่น (บาท) 

35,000,000 334,480,667 

ก าไรสทุธิคงเหลอืส าหรับจ่ายเงินปันผล (บาท) 803,435,675 741,207,986 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 1,911,926,537 1,911,926,537 
อตัราในการจา่ยเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.220 0.200 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (บาท) 420,623,838.14 382,385,307 
สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิหลงัจดัสรร 52.35% 51.59% 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอตอ่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเพื่อเป็น
ทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ดงันี ้ 
▪ จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 35,000,000 บาท 
▪ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 420,623,838.14 บาท จากก าไรสะสมที่ยงัไม่

จดัสรร โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ใน
วนัองัคารที่ 12 ธนัวาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ที ่16 กมุภาพนัธ์ 2561 

การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักลา่วข้างต้นเป็นอตัราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม และคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 52.35 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมหลงัหกัส ารองตามกฎหมายและส ารองเพื่อการลงทนุอื่น 
ประจ าปี 2560 และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่
แนน่อนเนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 39 ประจ าปี 2561 
หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร 
มาตรา 47 ทวิ ก าหนด 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดให้
กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหนง่ตามวาระสามารถรับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกก็ได้  

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 8 ท่าน ส าหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 39 ประจ าปี 2561 มีจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

1. นายสวุิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

2. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
   กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
3. นายวรวรรต  ศรีสอ้าน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

   กรรมการบริหาร 
   กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 39 ประจ าปี 
2561 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 โดยเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท
และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทมายงับริษัท 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการผู้ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ทัง้ 3 ท่านแล้ว มีความเห็นวา่
บคุคลทัง้ 3 ทา่นนี ้เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ สามารถท า
ประโยชน์ให้กบับริษัทเป็นอยา่งดียิ่ง และในช่วงที่ผา่นมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุด
ย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น ข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยอีก
วาระหนึ่ง โดยมีประวตัิย่อและข้อมลูที่เก่ียวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการ
อิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

นอกจากนี ้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา โดยไม่รวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นวา่ นายสวุิทย์ จินดาสงวน ซึง่ด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากับดูแลบรรษัทภิบาล ตัง้แต่ เดือนตุลาคม 2546 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 14 ปีต่อเนื่อง ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการตามวาระในปีนี ้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั มีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและยงัเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน 
สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กบับริษัทได้อยา่งอิสระ 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้
ข้อสรุปความเห็นวา่ กรรมการทัง้ 3 ทา่นท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 
68 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ ที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ สามารถท าประโยชน์ให้กบับริษัทเป็นอยา่งดียิ่ง อีกทัง้ในช่วงที่
ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเสนอ เพื่อน าช่ือกรรมการทัง้ 3 ท่านเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระ
หนึง่ โดยมีรายนามและประเภทกรรมการซึง่เข้ารับต าแหนง่ ดงันี ้

1. นายสวุิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

2. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
   กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
3. นายวรวรรต  ศรีสอ้าน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

   กรรมการบริหาร 
   กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเสนอ โดยไม่
รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้มีความเห็นว่านายสวุิทย์ จินดาสงวน ซึ่งด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2546 นบัถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 
14 ปีต่อเนื่อง เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบตัิงานและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบตัิครบถ้วนตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และยังเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้รักษา
คณุสมบตัิความเป็นอิสระและไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งและ/หรือสว่นได้เสยีอยา่งมีนยัส าคญักบับริษัทแตอ่ยา่งใด  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบัอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น แล้วน าข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกบัอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นวา่ควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะ ประจ าปี 2561 เมื่อรวมกบั
ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 38 ประจ าปี 2560 โดยในสว่นคา่ตอบแทนพิเศษให้ 



6 
 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการ
ของบริษัทเป็นส าคญั  
รายละเอียดอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2561 เปรียบเทยีบกบั ปี 2560 

 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
1. คณะกรรมการบริษัท     

- ประธาน 20,000  20,000  25,000 25,000 
- กรรมการ(ตอ่คน) 10,000 10,000 20,000 20,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ     
- ประธาน 40,000 40,000 - - 
- กรรมการ(ตอ่คน) 30,000 30,000 - - 

3. คณะกรรมการบริหาร *     
- ประธาน 25,000 25,000 - - 
- กรรมการ(ตอ่คน) 20,000 20,000 - - 

4. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
และสรรหา 

    

- ประธาน - - 22,000 22,000 
- กรรมการ(ตอ่คน) - - 18,000 18,000 

5. คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล     
- ประธาน - - 22,000 22,000 
- กรรมการ(ตอ่คน) - - 18,000 18,000 

6. สทิธิประโยชน์อื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี 
วงเงินท่ีขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น (บาท) 9,000,000 9,000,000 
* ไมร่วมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

ส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการจ่ายในปี 2560 เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 รวมเป็นจ านวน 3,119,000 บาท โดยนายฐาปน  สริิวฒันภกัดี  และนาย
ปณต  สิ ริวัฒนภักดี ได้แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษในปี 2560 ทัง้นี ร้ายละเอียดค่าตอบแทน
คณะกรรมการเป็นรายบคุคลส าหรับปี 2560 ปรากฏอยูใ่นหวัข้อ “คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” 
ของรายงานประจ าปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 9,000,000 
บาท โดยในสว่นคา่ตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความ
เหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นส าคญั รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

จ านวนเสียงที่ ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 35 ก าหนดให้
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น นอกจากนี  ้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยต้องจดัให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท มาแล้ว 5 รอบบญัชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักัดส านัก
งานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิ
หน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชีนบัแต่วนัที่พ้นจากการปฏิบตัิ
หน้าที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการคดัเลือกผู้ สอบบญัชี ประจ าปี 2561 ตามกระบวนการที่ก าหนดและได้
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 เนื่องจากมีความเห็นวา่ ในปีที่ผา่น
มาผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบ
ทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทนัตามก าหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนีย้งัเป็นบริษัทที่ได้ รับการยอมรับทัง้ในประเทศและระดบัสากล มี
ทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยก าหนดให้ผู้สอบ
บญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2561 

1. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่3920  และ/หรือ 
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทปี 2558 - 2560 รวม
ระยะเวลา 3 ปี) 

2. นายเอกสทิธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195 และ/หรือ 
(ยงัไมเ่คยท าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท) 

3. นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494 
(ยงัไมเ่คยท าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท) 

ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัดและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานัน้เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทย่อยและไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท โดยไมม่ีผู้สอบบญัชีทา่นใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีเป็นเวลา 5 ปีติดตอ่กนั  

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 
เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 120,000 บาท เนื่องจากจ านวนไตร
มาสของการสอบทานงบการเงินท่ีแตกตา่งกนั กลา่วคือ ในปี 2560 บริษัทมีรอบระยะเวลาบญัชี 9 เดือน (ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560) จึงมีการสอบทานงบการเงินเพียง 2 
ไตรมาสอนัเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรอบบญัชีของบริษัทดงักล่าวข้างต้น โดยในปี 2561 รอบระยะเวลา
บญัชีของบริษัทจะมี 12 เดือน จึงมีการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ทัง้นีค้า่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่บริการ
อื่น (Non-audit fee) ซึง่ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากความ
เป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอยา่งดี ประกอบวิชาชีพด้วยความ
เป็นกลาง มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้
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แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
รวมทัง้ได้พิจารณาอตัราคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีดงักลา่ว โดยเปรียบเทียบกบัอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทใน
อตุสาหกรรมและขนาดของสนิทรัพย์ใกล้เคียงกนัแล้วเห็นวา่คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นอตัราที่เหมาะสม  

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการแต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่3920   และ/หรือ 
 (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทปี 2558 - 2560  
 รวมระยะเวลา 3 ปี) 

2. นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195  และ/หรือ 
 (ยงัไมเ่คยท าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท) 

3. นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494 
 (ยงัไมเ่คยท าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท) 

ส าหรับข้อมลูเก่ียวกบัประสบการณ์การท างานและความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีแตล่ะรายปรากฏในเอกสารสิ่ง
ที่สง่มาด้วยล าดบั 5 

ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ ท าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีทัง้สามคนไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบ 
สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 
เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 120,000 บาท เนื่องจากจ านวนไตร
มาสของการสอบทานงบการเงินท่ีแตกตา่งกนั กลา่วคือ ในปี 2560 บริษัทมีรอบระยะเวลาบญัชี 9 เดือน (ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560) จึงมีการสอบทานงบการเงินเพียง 2 
ไตรมาสอนัเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรอบบญัชีของบริษัทดงักล่าวข้างต้น โดยในปี 2561 รอบระยะเวลา
บญัชีของบริษัทจะมี 12 เดือน จึงมีการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ทัง้นีค้า่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่บริการ
อื่น (Non-audit fee) ซึง่ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง 

 
ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 

หนว่ย: บาท 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) เพิ่มขึน้ 

คา่สอบบญัชี 1,000,000 880,000 120,000 
คา่บริการอื่น ไมม่ี ไมม่ี - 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 39 ประจ าปี 2561 ใน
วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 (Record Date)  

โดยการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ ผ่าน 
E-mail address: uv-comsec@univentures.co.th หรือทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด 
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(มหาชน) ชัน้ 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
สง่โทรสารไปยงัหมายเลข 02-255-9418 รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 12 เพื่อสอบถามข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการประชุมใน 
แต่ละวาระ หรือข้อมลูอื่นที่ส าคญัของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการจะได้เตรียมชีแ้จงในวนัประชุม ทัง้นี ้บริษัทได้
เชิญผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ค าอธิบายหรือตอบข้อซกัถามในประเด็นตา่งๆ เก่ียวกบังบการเงิน
ของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 39 ประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 
18 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 
12.00 น. เป็นต้นไป 

อนึง่ เพื่อความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ในการประชุมครัง้นี  ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ  ข ดงัปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 หรือ
สามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ
และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้ที่ www.univentures.co.th โดยให้เลอืกใช้
แบบใดแบบหนึ่ง ตามที่ระบไุว้เท่านัน้ ทัง้นีบ้ริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์หนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับ
มอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
       (นายวรวรรต   ศรีสอ้าน) 

                                    กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 


