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หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี ครั งที" #$/&''(  �-�   
 

เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั!งที# $%/'(() 
 
เอกสารแนบ �  สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที" �/$%%% วนัที" �' ตลุาคม $%%%               '-*� 
 
เอกสารแนบ $ รายงานประจําปี $%%% ในรูปแบบ CD-ROM                ตามแนบ 
 
เอกสารแนบ 2 ประวตักิรรมการที"เสนอชื"อให้ได้รับการเลือกตั �งแทนกรรมการที"ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

และนยิามกรรมการอิสระ   *$-*% 
 
เอกสารแนบ * ข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการ                     *�-*'  
 
เอกสารแนบ % รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอียดคา่สอบบญัชี และรายชื"อบริษทัย่อยที"ใช้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกนั          *9  
 
เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี"ยวกบักรรมการอิสระซึ"งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั �งเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น           *>-%$ 
 
เอกสารแนบ ' เอกสารและหลกัฐานที"ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
  การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น                 %2 -%� 
 
เอกสารแนบ 9 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที"เกี"ยวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น                           %'-%9 
 
เอกสารแนบ 9 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข                    %>-�$ 
 
เอกสารแนบ �D แบบขอรับรายงานประจําปี $%%% ในรูปแบบเลม่          �2
  
เอกสารแนบ �� แผนที"สถานที"จดัประชมุ                                                                           �* 
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 ได้ตั �งแตว่นัที"  $$ มนีาคม $%%�  
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ที� ยว.  �	�/���           
ทะเบยีนเลขที� �	�������	���    

วนัที�  �� มีนาคม ��� 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี ครั งที" #$/&''( 
 

  ด้วยคณะกรรมการบริษทั ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติที$จะจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี ครั -งที$ /0/2334 ในวนัองัคารที$ 2/ เมษายน 2334 เวลา �0:77 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-/ วิคเตอร์คลบั ชั -น : ปาร์คเวนเชอร์ 

อีโคเพล็กซ์ เลขที$ 3@ ถนนวิทย ุแขวงลมุพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร �7//7 เพื$อพิจารณาเรื$องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ

ประชมุดงัต่อไปนี - 
 
วาระที� 	 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที� 	/$%%%  ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 	) ตุลาคม $%%%    

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล การประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั *งที� 	/���� ได้จดัขึ *นในวนัที� 	�  ตลุาคม ���� และได้มี
การจัดทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที�
กฎหมายกําหนด พร้อมทั *งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม
สําเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 	  

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั *งที� 	/���� เมื�อวนัที� 	� ตลุาคม 

���� ให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั *งดังกล่าว ซึ�งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึก
รายงานไว้อย่างถกูต้องแล้ว   

 
 จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมต ิ คะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่า 	 ใน � ของจํานวนเสียงทั *งหมดของผู้ถือหุ้ นที�มา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที� $ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี $%%%  
  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ����  ซึ�งปรากฏในรายงาน     

ประจําปี ���� ตามเอกสารแนบ � 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ����  ให้ที�ประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นรับทราบ  

 
วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุ สําหรับปีสิ "นสุด ณ วันที� 5	 ธันวาคม $%%% 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 		� แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามข้อ 

บงัคบัของบริษัทฯ ข้อ. �@ กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วัน
สิ *นสุดของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื�อพิจารณา
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อนมุติังบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ *นสดุวนัที� �	 ธันวาคม ����  ซึ�งผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป โดยมีรายละเอียดปรากฎอยู่ใน
รายงานประจําปี ���� ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุในครั *งนี * ตามเอกสารแนบ � 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปี
สิ *นสุด ณ วนัที� �	 ธันวาคม ���� ที�ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

 
จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมต ิ คะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่า 	 ใน � ของจํานวนเสียงทั *งหมดของผู้ถือหุ้ นที�มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที� 8 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล และจัดสรรกําไรเพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับผลการดําเนินงานสิ "นสุด ณ 

วันที� 5	 ธันวาคม $%%%  
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกําหนดอัตราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 

�� ของกําไรสทุธิหลังหกัภาษีและทุนสํารองต่างๆ ทั *งหมดของงบการเงินรวม  ภายใต้เงื�อนไขของแผนการลงทุน 
ความจําเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต  โดยในปี ���� บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 211,947,102 บาท และไม่มี
ยอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้ตามมาตรา 		� แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ. J� ซึ�งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตาม
จํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั นอกจากนี * ตามมาตรา 		 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ข้อ. J	 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ � ของกําไร
สทุธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี *จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 	� ของทนุ
จดทะเบยีน     

 
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 

���� และการจ่ายเงินปันผล ดงันี *  
 

� จดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน   �	,���,��� บาท   
� จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ �.��� บาท รวมเป็นเงินประมาณ J�,��,�@J บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มีชื�อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัพธุที� 	� มีนาคม ��� เพื�อสิทธิใน
การรับเงินปันผลและกําหนดปิดสมดุทะเบยีนในวนัพฤหสับดีที� 	J มีนาคม ���  และกําหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัศกุร์ที� 	� พฤษภาคม ��� 

 
ทั *งนี * การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวข้างต้นเป็นอตัราที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และคิด
เป็นประมาณร้อยละ W�.W� ของกําไรสทุธิหลงัหกักําไรที�รับรู้ในทางบญัชี ซึ�งมิใช่เงินสด ประจําปี ���� โดยสามารถ
เปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผ่านมาได้ดงันี *  

 
 



 /

      รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล           ปี 2555        ปี 2554 

 กําไรสทุธิ ตามงบการเงินรวม (บาท)  211,947,102  63,092,842 
 หกั:กําไรที�รับรู้ในทางบญัชี (ไมใ่ช่เงินสด) (บาท)  169,000,000  - 
 กําไรสทุธิคงเหลือสําหรับจ่ายเงินปันผล (บาท)  42,947,102  63,092,842 

 จํานวนหุ้น (หุ้น)  1,911,926,537  764,770,615 
 อตัราในการจ่ายเงินปันผลตอ่หุ้น  (บาท/หุ้น)  0.022  0.060 
 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั *งสิ *นประมาณ (บาท)  42,062,384  45,886,237 
 สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ  97.93%  72.73% 

 
จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมต ิ คะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่า 	 ใน � ของจํานวนเสียงทั *งหมดของผู้ถือหุ้นที�มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� %   พจิารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี $%%= 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา �	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามข้อ 

บงัคับของบริษัทฯ ข้อ. 	�  กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสามในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจําปี โดยให้กรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ�งในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี
ครั *งนี *มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ � คน  คือ นายนรรัตน์ ลิ�มนรรัตน์ กรรมการอิสระ นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร  
กรรมการผู้มีอํานาจ และนายธนพล  ศิริธนชยั กรรมการผู้ มีอํานาจ ทั *งนี * บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อ
บคุคลเพื�อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท สําหรับการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ��� ผ่านทาง
เว็บไซด์ของบริษัทฯ ภายในวันที� @ กุมภาพันธ์ ��� ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัทจดทะเบียน 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื�อบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

  
 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทซึ�งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ

ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ�งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาผู้มี
ส่วนได้เสียให้เสนอที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเลือกตั *ง นายนรรัตน์ ลิ�มนรรัตน์ กรรมการอิสระ นายสิทธิชัย  ชยัเกรียง
ไกร  กรรมการผู้มีอํานาจ และนายธนพล  ศิริธนชยั กรรมการผู้มีอํานาจ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ�ง เนื�องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ ที�มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั *งให้เป็นกรรมการบริษัทของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และทางการที�เกี�ยวข้อง โดยประวตัิย่อและข้อมลูที�เกี�ยวข้อง
ของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ รวมทั *งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฎตามประวตัิย่อของกรรมการ
ที�ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุในครั *งนี * ตามเอกสารแนบ � 

 
จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมต ิ คะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่า 	 ใน � ของจํานวนเสียงทั *งหมดของผู้ถือหุ้ นที�มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที� =     พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี $%%= 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ. �@ กําหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทน
ตามจํานวนที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด ซึ�งที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี ครั *งที� ��/���� ได้มีมติกําหนดเพิ�ม
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ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย  โดยกําหนดวงเงินของค่าเบี *ยประชมุและค่าตอบแทนรายเดือนเมื�อรวม
กับกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจํานวนเงิน ,���,��� บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษขอให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของ
บริษัทฯ เป็นสําคญั ทั *งนี * ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ��� คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา ได้เสนอคงอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุอื�นๆ เท่ากบัอตัราค่าตอบแทน ซึ�งที�
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ครั *งที� ��/���� ได้อนุมัติไว้  และเสนอให้ปรับวงเงินของค่าเบี *ยประชุมและ
ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุต่าง ๆ เมื�อรวมกบักบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) 
เป็นจํานวนเงินไม่เกิน �,���,��� บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษขอให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสําคญั รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารแนบ J  
 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา จงึเห็นควรเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการ
ชดุย่อยประจําปี ��� ดงันี * 
 

 
หมายเหต ุ *  ไม่รวมกรรมการบริหารซึ�งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  
 

ทั *งนี * ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 รวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท โดยใน
ส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม 
จากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสําคญั 

    
จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมต ิ คะแนนเสียงไม่ตํ$ากว่า � ใน 2 ของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นที$มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
 

 
 

ประธาน สมาชิก   

   ค่าเบี *ยประชมุ ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบี *ยประชมุ 
 

ค่าตอบ 
แทนรายเดือน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  ��,��� ��,��� ��,���  	�,��� 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  - ��,��� - ��,���* 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - J�,��� - ��,��� 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล  

��,��� 
��,��� 

 

- 
- 

	@,��� 
	@,��� 

 

- 
- 

หน่วย : บาท/บุคคล 
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วาระที� ) พจิารณาแต่งตั "ง และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาํปี $%%=  
  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 	�� แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามข้อ 

บงัคบัของบริษัทฯ ข้อ. �� กําหนดให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั *งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั *งที� 	/��� เมื�อวนัที� 
� กุมภาพันธ์ ��� ให้พิจารณาแต่งตั *งและกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี  ประจําปี ��� และ
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื�ออนุมัติให้แต่งตั *งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงัต่อไปนี * นายนิรันดร์ 
ลีลาเมธวัฒน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ��	 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน JJ�W และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้ สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 
J�W@ และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 0@P3 เป็นผู้สอบบญัชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี ��� เนื�องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบ
บญัชี จํากดั เสนอราคาค่าบริการสอบบญัชีที�สมเหตุสมผลเมื�อเปรียบเทียบกบัขอบเขตของงาน โดยค่าตอบแทน
สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย @ บริษัท มีจํานวนรวม �,��,��� บาท ทั *งนี * บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จํากดั ได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ติดต่อกนัมาแล้ว � ปี และไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนได้
เสียกบั บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นแต่งตั *งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งดังต่อไปนี * นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ��	 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน JJ�W และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4098 และ/หรือ 
นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 0@P3  ลงนามและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย @ บริษัท และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี สําหรับปีบญัชีสิ *นสุดวนัที� �	 
ธันวาคม ��� เป็นจํานวนเงินรวม �,��,��� บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ �  

 
จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมต ิ คะแนนเสียงไม่ตํ$ากว่า � ใน 2 ของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นที$มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� >  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)  
  
   จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ครั *งที� �J/��� ในวนัองัคารที� �� เมษายน 
��� เวลา 	J:�� น.  ณ ห้องวิคเตอร์ �-� วิคเตอร์คลบั ชั *น @ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที� �� ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี  เขต
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 	����  โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบยีนเพื�อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นตั *งแต่เวลา 	�:�� น.  
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  อนึ�ง เพื�อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั *งบคุคลอื�นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมครั *งนี *  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที�ส่งมาตามเอกสารแนบ W หรือสามารถ 
Download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั *ง
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้ที� www.univentures.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบ
หนึ�งตามที�ระบไุว้เท่านั *น   
 
  
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

 
 
 

 ( นางอรฤดี  ณ ระนอง ) 
 ประธานอํานวยการ 

 
 
 
 




