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ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับรอบบัญชีปี 2562 
 

บริษัทได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทน

อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบัอตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ

ท่าน โดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณความ

รับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น แล้วนําข้อมลูท่ี

ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา ก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเห็นควรเสนอต่อ

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับรอบบญัชีปี 

2562 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยในสว่นค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสาํคญั 
 

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสาํหรับรอบบัญชปีี 2562 เทียบกับปี 2561 

ค่าตอบแทนสําหรับ 

รอบบัญชีปี 2562 รอบบัญชีปี 2561 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครัง้) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครัง้) 

1. คณะกรรมการบริษัท     

- ประธาน 20,000  25,000 20,000  25,000 

- กรรมการ(ตอ่คน) 10,000 20,000 10,000 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. คณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหา 

    

- ประธาน - 22,000 - 22,000 

- กรรมการ (ตอ่คน) - 18,000 - 18,000 

5. คณะกรรมการกํากบัดแูล

บรรษัทภิบาล 

    

- ประธาน - 22,000 - 22,000 

- กรรมการ (ตอ่คน) - 18,000 - 18,000 

6. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

วงเงินท่ีขออนมุตัจิากผู้ ถือหุ้น  10,000,000 บาท 9,000,000 บาท 

หมายเหต ุ*กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน 
 

อนึ่ง ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลสําหรับรอบ

บญัชีปี 2561 ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ซึง่สามารถดจูากเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th 
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รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอยีดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกนั 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกําหนดให้ท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท  
 

โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561-62 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ได้

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวม 15 บริษัท* สาํหรับงบการเงินรอบบญัชีปี 2562 ดงัมีรายนามผู้สอบบญัชี ดงันี ้ 
 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี
เลขที่

ใบอนุญาต 

จาํนวนปีที่ได้รับ 

การเสนอให้เป็น 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 

งบการเงนิของบริษัทในรอบ 5 ปี 

1.  นางวิไล บรูณกิตติโสภณ 3920 5 ปี 4 ปี  

2.  นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ 4195 4 ปี - 

3.  นางศศิธร  พงศ์อดิศกัดิ ์ 8802 1 ปี - 
 

ทัง้นี ้กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีทัง้สามคนไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด จัดหาผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ทําหน้าท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทแทน โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสาํหรับรอบบญัชีปี 2562 เป็นจํานวนเงินรวม 1,000,000 บาท ซึ่ง

เทา่กบัปี 2561 ทัง้นีค้า่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึง่ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง 

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 
 

ค่าตอบแทน 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

รอบบัญชีปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 

รอบบัญชีปี 2561 

(ปีที่ผ่านมา) 
เพิ่มขึน้ 

คา่สอบบญัชี 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท - 

คา่บริการอ่ืน ไมม่ี ไมม่ี - 
 

หมายเหต ุ* รายช่ือบริษัทยอ่ยของบริษัท จํานวน 15 บริษัท ประกอบด้วย 
 

1. บริษัท เลศิรัฐการ จํากดั 2. บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ้ดเิวลลอ็ปเมนท์ จํากดั 

3. บริษัท แกรนด์ ย ูลฟิวิ่ง จํากดั 4. บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จํากดั 

5. บริษัท ไทย - ไลซาท จํากดั 6. บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากดั 

7. บริษัท ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติง้ จํากดั 8. บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จํากดั 

9. บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั 10. บริษัท ไทย-ซิงค์ออกไซด์ จํากดั 

11. บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จํากดั 12. บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากดั 

13. บริษัท คอนเน็กซ์ชัน่ จํากดั  14.  บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

15. บริษัท อะเฮดออล จํากดั  
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ประวัตแิละประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับรอบบัญชีปี 2562 

 

ชื่อ  นางวิไล บรูณกิตตโิสภณ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3920 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

ระยะเวลาการทาํงาน มากกวา่ 30 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโททางการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

- ไมม่ี - (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 
 

ปีที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ปี 2558 – 2562 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท เป็นปีท่ี 4) 
 

คุณสมบัติ 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 

• บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

• ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

• บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท กรุงเทพบ้านและท่ีดิน จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จํากดั 

• บริษัท หลกัทรัพย์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

• กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

• กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวส 

• บริษัท สระบรีุเทคนิคคอนกรีต จํากดั 

• บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 
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ประวัติและประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับรอบบัญชีปี 2562 

 

ชื่อ  นางวิไล บรูณกิตติโสภณ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3920 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

ระยะเวลาการทาํงาน มากกวา่ 30 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโททางการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

- ไมม่ี - (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 
 

ปีที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ปี 2558 – 2562 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท เป็นปีท่ี 4) 
 

คุณสมบัติ 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 

• บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

• ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

• บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท กรุงเทพบ้านและท่ีดิน จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จํากดั 

• บริษัท หลกัทรัพย์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

• กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

• กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวส 

• บริษัท สระบรีุเทคนิคคอนกรีต จํากดั 

• บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 
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ประวัติและประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับรอบบัญชีปี 2562 
 

ชื่อ  นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4195 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

ระยะเวลาการทาํงาน มากกวา่ 25 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท ด้านการบริหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี ด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

- ไมม่ี - (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 
 

ปีที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ปี 2559 - 2562 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
 

คุณสมบัติ 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

• ผู้สอบบญัชี รับอนญุาต ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 

• บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท สยาม ฟู๊ ด โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท โคเบลโก้ คอนสตรัคชัน่ แมชีนเนอร่ี เซาท์อีส เอเชีย จํากดั 

• บริษัท เอทีเอ แคสติง้ เทคโนโลยี จํากดั 
 

 

 



 สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

49 

 

ประวัติและประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับรอบบัญชีปี 2562 
 

  

ชื่อ  นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8802 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

ระยะเวลาการทาํงาน มากกวา่ 15 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท  ด้านบริหาร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี ด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

- ไมม่ี - (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 
 

ปีที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ปี 2562  (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
 

คุณสมบัติ 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

• ผู้สอบบญัชี รับอนญุาต ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 

• บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท โอ ซี ซี จํากดั (มหาชน)  

• บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท นวนคร จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท เนชัน่ มลัติมเีดยี กรุ๊ป จํากดั )มหาชน(  

• กลุม่บริษัทในเครือเดนท์ส ุ

• กลุม่บริษัทในเครือเจวซี ี

• บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
 


