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ท่ี ยว. 049/2561 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537001030  

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561   

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 39 ซึง่ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 18 มกราคม 2561 

 2. รายงานประจําปี 2561 พร้อมงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ในรูปแบบ CD-ROM 

 3. ประวตัิกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ  

และนิยามกรรมการอิสระ 

 4. ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ สาํหรับรอบบญัชีปี 2562 

 5. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอียดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี และรายช่ือบริษัทยอ่ยท่ีใช้ผู้สอบบญัชีราย 

  เดียวกนั 

 6. ประวตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

 7. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 8. การลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40  

 9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40  

 10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40  

 11. แบบการสง่คาํถามลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40  

 12. แบบขอรับรายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบเลม่ 

 13. หนงัสอืมอบฉนัทะ (ขอแนะนําให้ใช้ แบบ ข. และโปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ) 
 

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกําหนดจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

ครัง้ท่ี 40 ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 

เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ  ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็น

ของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ที่  39 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่  18 

มกราคม 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เลขานกุารบริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 39 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 18 มกราคม 2561 และบริษัทได้จดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th 

แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. 

ความเห็นคณะกรรมการ การบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 39 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 

18 มกราคม 2561 มีความถกูต้องตรงตามมติของท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ดงักลา่ว  

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

2 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561  

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้อง ข้อมลูครบถ้วนและเพียงพอ 

จึงขอนําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2.  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับปี สิน้สดุ

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงักลา่ว  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2561 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

จํากดั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2.  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุ

วนัท่ี 30 กันยายน 2561 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บญัชี จํากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสาํคญัดงันี ้

รายการ 
งบการเงนิรวม 

(บาท) 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

(บาท) 

• สนิทรัพย์รวม  51,794,263,801 14,108,449,448 

• หนีส้นิรวม  31,905,394,429 4,932,413,066 

• สว่นของผู้ ถือหุ้น  19,888,869,372 9,176,036,382 

• รายได้รวม  20,994,518,777 1,043,605,762 

• กําไรสทุธิ                          

- สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,005,636,245 551,891,914 

- สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 1,259,608,185 0.00 

• กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.53 0.29 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยผลการดําเนินงานสําหรับปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ของบริษัท มีกําไร

สทุธิสําหรับจ่ายเงินปันผล จํานวน 977,636,245 บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทมีกระแสเงินสด

เพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาจดัสรรกําไรเพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 

28,000,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 (“พ.ร.บ.บริษัท

มหาชนจํากัด”) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 41 ท่ีกําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุน

สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) และพิจารณาจ่ายเงินปัน

ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 497 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัทท่ีกําหนดให้จ่ายเงินปันผลไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุสาํรองตา่งๆ ทัง้หมด

ของงบการเงินรวม ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
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ท่ี ยว. 049/2561 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537001030  

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561   

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 39 ซึง่ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 18 มกราคม 2561 

 2. รายงานประจําปี 2561 พร้อมงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ในรูปแบบ CD-ROM 

 3. ประวตัิกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ  

และนิยามกรรมการอิสระ 

 4. ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ สาํหรับรอบบญัชีปี 2562 

 5. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอียดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี และรายช่ือบริษัทยอ่ยท่ีใช้ผู้สอบบญัชีราย 

  เดียวกนั 

 6. ประวตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

 7. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 8. การลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40  

 9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40  

 10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40  

 11. แบบการสง่คาํถามลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40  

 12. แบบขอรับรายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบเลม่ 

 13. หนงัสอืมอบฉนัทะ (ขอแนะนําให้ใช้ แบบ ข. และโปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ) 
 

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกําหนดจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

ครัง้ท่ี 40 ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 

เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ  ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็น

ของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ที่  39 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่  18 

มกราคม 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เลขานกุารบริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 39 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 18 มกราคม 2561 และบริษัทได้จดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th 

แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. 

ความเห็นคณะกรรมการ การบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 39 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 

18 มกราคม 2561 มีความถกูต้องตรงตามมติของท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ดงักลา่ว  

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561  

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้อง ข้อมลูครบถ้วนและเพียงพอ 

จึงขอนําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2.  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับปี สิน้สดุ

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงักลา่ว  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2561 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

จํากดั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2.  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุ

วนัท่ี 30 กันยายน 2561 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บญัชี จํากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสาํคญัดงันี ้

รายการ 
งบการเงนิรวม 

(บาท) 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

(บาท) 

• สนิทรัพย์รวม  51,794,263,801 14,108,449,448 

• หนีส้นิรวม  31,905,394,429 4,932,413,066 

• สว่นของผู้ ถือหุ้น  19,888,869,372 9,176,036,382 

• รายได้รวม  20,994,518,777 1,043,605,762 

• กําไรสทุธิ                          

- สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,005,636,245 551,891,914 

- สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 1,259,608,185 0.00 

• กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.53 0.29 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยผลการดําเนินงานสําหรับปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ของบริษัท มีกําไร

สทุธิสําหรับจ่ายเงินปันผล จํานวน 977,636,245 บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทมีกระแสเงินสด

เพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาจดัสรรกําไรเพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 

28,000,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 (“พ.ร.บ.บริษัท

มหาชนจํากัด”) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 41 ท่ีกําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุน

สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) และพิจารณาจ่ายเงินปัน

ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 497 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัทท่ีกําหนดให้จ่ายเงินปันผลไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุสาํรองตา่งๆ ทัง้หมด

ของงบการเงินรวม ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
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ข้อมูลเปรียบเทียบกบัอัตราการจ่ายเงนิปันผลในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
รอบบัญชีปี 2561 

(ต.ค. 60 - ก.ย.61) 

รอบบัญชีปี 2560 

(ม.ค. - ก.ย. 60) 

กําไรสทุธิ ตามงบการเงินรวม (บาท) 1,005,636,245 838,435,675 

หกั:จดัสรรสาํรองตามกฎหมายและสาํรองเพ่ือการลงทนุอ่ืน (บาท) 28,000,000 35,000,000 

กําไรสทุธิคงเหลอืสาํหรับจ่ายเงินปันผล (บาท) 977,636,245 803,435,675 

จํานวนหุ้น (หุ้น) 1,911,926,537 1,911,926,537 

อตัราในการจา่ยเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.26 0.22 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (บาท) 497,100,899.62 420,623,838.14 

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิหลงัจดัสรร   50.85% 52.35% 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรเพ่ือเป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดําเนินงานสาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงันี ้ 

o จดัสรรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย จํานวน 28,000,000 บาท 

o จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 497 ล้านบาท จากกําไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร โดย

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัศุกร์ท่ี 14 

ธนัวาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักลา่วข้างต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 50.85 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวม หลงั

หักสํารองตามกฎหมายและสํารองเพ่ือการลงทุนอ่ืน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นอตัราท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไม่

แนน่อน เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40  

หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล ตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากร มาตรา 

47 ทวิ กําหนด 

 จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดให้กรรมการ

ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระสามารถรับการเลอืกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกก็ได้  

ปัจจุบนั บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 8 ท่าน สําหรับกรรมการของบริษัทท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญั  

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40 มีจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

1. นายธิติพนัธุ์  เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

2. นายสทิธิชยั  ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

   กรรมการบริหาร 

3. นายนรรัตน์ ลิม่นรรัตน์ กรรมการ 

   กรรมการบริหาร 

   กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
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ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือ

พิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40 ในช่วง

ระหว่างวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 ถึง วนัท่ี 30 กันยายน 2561 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าว

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการบริษัทมายงับริษัท 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา โดยไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการผู้ ท่ี

พ้นจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40 ทัง้ 3 ทา่นแล้ว มีความเห็นวา่ บคุคลทัง้ 3 

ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้

เป็นกรรมการบริษัทตามกฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้ ท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ สามารถทําประโยชน์ให้กบับริษัทเป็นอยา่งดียิ่ง 

และในช่วงท่ีผ่านมา บคุคลทัง้ 3 ท่าน ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ยได้เป็นอย่างดีตลอดมา 

จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน

ข้างต้น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อและข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ี

สง่มาด้วย 3. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุป

ความเห็นวา่ กรรมการทัง้ 3 ทา่น ท่ีต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แหง่ พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนจํากดั และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน

ธุรกิจ สามารถทําประโยชน์ให้กบับริษัทเป็นอย่างดียิ่ง อีกทัง้ในช่วงท่ีผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี โดยนายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 2 ปี 3 

เดือน นับตัง้แต่เข้ารับตําแหน่งกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบท่ีสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ เพ่ือนําช่ือกรรมการทัง้   

3 ท่าน เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยอีกวาระหนึง่ โดยมีรายนามและประเภทกรรมการ ซึง่เข้ารับตําแหนง่ ดงันี ้

1. นายธิติพนัธุ์  เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

    ประธานกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

2. นายสทิธิชยั  ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

    กรรมการบริหาร 

3. นายนรรัตน์ ลิม่นรรัตน์ กรรมการ 

    กรรมการบริหาร 

    กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ข้อมูลเปรียบเทียบกบัอัตราการจ่ายเงนิปันผลในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
รอบบัญชีปี 2561 

(ต.ค. 60 - ก.ย.61) 

รอบบัญชีปี 2560 

(ม.ค. - ก.ย. 60) 

กําไรสทุธิ ตามงบการเงินรวม (บาท) 1,005,636,245 838,435,675 

หกั:จดัสรรสาํรองตามกฎหมายและสาํรองเพ่ือการลงทนุอ่ืน (บาท) 28,000,000 35,000,000 

กําไรสทุธิคงเหลอืสาํหรับจ่ายเงินปันผล (บาท) 977,636,245 803,435,675 

จํานวนหุ้น (หุ้น) 1,911,926,537 1,911,926,537 

อตัราในการจา่ยเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.26 0.22 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (บาท) 497,100,899.62 420,623,838.14 

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิหลงัจดัสรร   50.85% 52.35% 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรเพ่ือเป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดําเนินงานสาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงันี ้ 

o จดัสรรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย จํานวน 28,000,000 บาท 

o จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 497 ล้านบาท จากกําไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร โดย

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัศุกร์ท่ี 14 

ธนัวาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักลา่วข้างต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 50.85 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวม หลงั

หักสํารองตามกฎหมายและสํารองเพ่ือการลงทุนอ่ืน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นอตัราท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไม่

แนน่อน เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40  

หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล ตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากร มาตรา 

47 ทวิ กําหนด 

 จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดให้กรรมการ

ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระสามารถรับการเลอืกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกก็ได้  

ปัจจุบนั บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 8 ท่าน สําหรับกรรมการของบริษัทท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญั  

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40 มีจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

1. นายธิติพนัธุ์  เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

2. นายสทิธิชยั  ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

   กรรมการบริหาร 

3. นายนรรัตน์ ลิม่นรรัตน์ กรรมการ 

   กรรมการบริหาร 

   กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
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ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือ

พิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40 ในช่วง

ระหว่างวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 ถึง วนัท่ี 30 กันยายน 2561 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าว

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการบริษัทมายงับริษัท 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา โดยไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการผู้ ท่ี

พ้นจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40 ทัง้ 3 ทา่นแล้ว มีความเห็นวา่ บคุคลทัง้ 3 

ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้
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คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ เพ่ือนําช่ือกรรมการทัง้   

3 ท่าน เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยอีกวาระหนึง่ โดยมีรายนามและประเภทกรรมการ ซึง่เข้ารับตําแหนง่ ดงันี ้

1. นายธิติพนัธุ์  เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

    ประธานกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

2. นายสทิธิชยั  ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

    กรรมการบริหาร 

3. นายนรรัตน์ ลิม่นรรัตน์ กรรมการ 

    กรรมการบริหาร 

    กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาํหรับรอบบญัชีปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยไว้อย่าง

ชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบัอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั เหมาะสมกับ

หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละทา่น โดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ 

จะได้รับคา่ตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาจะเป็น

ผู้ พิจารณาคา่ตอบแทนในเบือ้งต้น แล้วนําข้อมลูท่ีได้เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อนนําเสนอต่อ

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาได้พิจารณากลัน่กรองคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ

ขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40 

พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะสาํหรับรอบบญัชีปี 2562 เมื่อรวมกบั

ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสาํคญั  

รายละเอียดอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยสาํหรับรอบบญัชีปี 2562 เทียบกบัปี 2561 

ค่าตอบแทนสาํหรับ 

รอบบัญชีปี 2562 

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562)  

รอบบัญชีปี 2561 

(1 ตุลาคม 2560 – 30 กนัยายน 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. สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ ไมม่ี ไมม่ี 

วงเงินท่ีขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น  10,000,000 บาท 9,000,000 บาท 
หมายเหต ุ* กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน 
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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. สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ ไมม่ี ไมม่ี 

วงเงินท่ีขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น  10,000,000 บาท 9,000,000 บาท 
หมายเหต ุ* กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน 
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สําหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการจ่ายในรอบบญัชีปี 2561 รวมเป็นจํานวน

ทัง้สิน้ 8,976,000 บาท โดยนายฐาปน สริิวฒันภกัดี และนายปณต สริิวฒันภกัดี ได้แสดงเจตนาไมรั่บคา่ตอบแทนพิเศษ

สาํหรับรอบบญัชีปี 2561 ทัง้นี ้รายละเอียดคา่ตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบคุคลสาํหรับปี 2561 ปรากฏอยูใ่นหวัข้อ 

“คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู” ของรายงานประจําปี  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยสาํหรับรอบบญัชีปี 2562 เมื่อรวมกบัคา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 

10,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ พิจารณา

จดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสาํคญั รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4. 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาํหรับรอบบัญชีปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และ

ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 35 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี

ของบริษัทเป็นประจําทกุปี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินการคดัเลือกผู้สอบบญัชี สําหรับรอบบญัชีปี 2562 ตามกระบวนการท่ีกําหนด

และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของของบริษัท สําหรับ

รอบบญัชีปี 2562 เน่ืองจากมีความเห็นวา่ ในปีท่ีผา่นมาผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ได้

ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทนัตามกําหนดเวลา มี

ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี ้ยงัเป็นบริษัทท่ีได้รับการ

ยอมรับทัง้ในประเทศและระดบัสากล มีทีมงานท่ีมีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

เป็นอย่างดี โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทสาํหรับรอบบญัชีปี 2562 
 

1. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 และ/หรือ 

 (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทปี 2558 - 2561 รวมระยะเวลา 4 ปี) 

2. นายเอกสทิธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195 และ/หรือ 

 (ยงัไมเ่คยทําการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท) 

3. นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8802 

 (ยงัไมเ่คยทําการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท) 
 

ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท

และบริษัทย่อยและไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท โดยไม่มีผู้สอบบญัชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าท่ีหลกัเกณฑ์ตาม

ประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท สาํหรับรอบบญัชีปี 2562 

เป็นจํานวนเงินรวม 1,000,000 บาท ซึง่เป็นจํานวนเทา่กบัคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี สาํหรับรอบบญัชีปี 2561 ทัง้นี ้

คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึง่ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง 
 

อนึง่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั รวมถึงบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบั บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ

บญัชี จํากดั ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชี สาํหรับรอบบญัชีปี 2562 ของบริษัทยอ่ยด้วย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากความเป็น

อิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอยา่งดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง 

มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ได้พิจารณา

อตัราค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีดงักล่าว โดยเปรียบเทียบกับอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและ

ขนาดของสนิทรัพย์ใกล้เคียงกนัแล้ว เห็นวา่คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นอตัราท่ีเหมาะสม  

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อเสนอท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลัน่กรองอย่างเหมาะสมแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการแต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  

สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 และ/หรือ 

 (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทปี 2558 - 2561 รวมระยะเวลา 4 ปี) 

2. นายเอกสทิธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195 และ/หรือ 

 (ยงัไมเ่คยทําการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท) 

3. นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8802 

 (ยงัไมเ่คยทําการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท) 

สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัประสบการณ์การทํางานและความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีแตล่ะราย ปรากฏในเอกสารสิง่ท่ี

สง่มาด้วย 5. 
 

ทัง้นี ้กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้น เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ

บริษัท ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีทัง้สามคนไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย  สอบบญัชี จํากดั จดัหา

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ทําหน้าท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน  โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี สาํหรับรอบบญัชีปี 2562 เป็นจํานวนเงิน

รวม 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจํานวนเท่ากบัคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี สําหรับรอบบญัชีปี 2561 ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชี

ดงักลา่วไมร่วมคา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึง่ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง 

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
รอบบัญชีปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 

รอบบัญชีปี 2561 

(ปีที่ผ่านมา) 
เพิ่มขึน้ 

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

คา่บริการอ่ืน ไมม่ี ไมม่ี - 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงนิจาํนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุสําหรับการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือชําระคืนเงินกู้  และ/

หรือใช้ในการลงทนุของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ เป็นทางเลอืกหนึง่ในการระดมทนุท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากช่วยลดการพึง่พาเงินกู้จากสถาบนั

การเงินและมีอตัราดอกเบีย้เงินกู้คงท่ี ดงันัน้ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการระดมทุนของบริษัทและเพ่ือให้การออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทดําเนินการได้อย่างทนัท่วงทีกับสถานการณ์ดอกเบีย้ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติม ในวงเงิน

จํานวนไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท เมื่อรวมกบัวงเงินเดิมท่ีได้รับอนมุตัิจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ครัง้

ท่ี 36 รวมเป็นมลูคา่หุ้นกู้ทัง้หมดไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การออกหุ้นกู้ดงักลา่วมีความเหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท เน่ืองจากกลุม่บริษัทมีการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นทางเลอืก

หนึ่งในการระดมทนุท่ีมีประโยชน์เพ่ือลดต้นทนุทางการเงิน  จึงเห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติม ในวงเงินจํานวนไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือชําระคืนเงินกู้  และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัท

ย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภท หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ หรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ มีหรือไม่มีหลกัประกนัหรือผู้คํา้ประกนั 

มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาด

ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราวและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

มูลค่าของหุ้นกู้ที่

จะขออนุมัติ

เพิ่มเติมในครัง้นี ้

ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกบัวงเงินเดิมท่ีได้รับอนมุตัิจากการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2558 ครัง้ท่ี 36 รวมเป็นมลูคา่หุ้นกู้ทัง้หมดไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท โดยบริษัทอาจจะดําเนินการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ือ

ทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนในรูปแบบตา่ง ๆ กนั ได้ในวนัเดียวกนั (Revolving Basis) ทัง้นี ้หุ้นกู้ ท่ีบริษัท

ออกจําหน่ายแล้ว แต่ยงัไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจํานวนไม่เกินวงเงิน 5,000 

ล้านบาท 

สกุลเงนิ เงินบาทและ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศในจํานวนเทียบเทา่ โดยใช้อตัราแลกเปลีย่นในขณะท่ีมีการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว  

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 7 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ทัง้นีอ้ยู่ภายใต้ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) 

การไถ่ถอน 

ก่อนกาํหนด 

ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไมม่ีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของ

หุ้นกู้ ท่ีออกในแตล่ะคราว 

การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวหรือทยอยออกหุ้นกู้ เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุ

ทัว่ไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุในวงจํากดั และ/หรือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/

หรือผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่า

จะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศสํานกังานก.ล.ต. และ/

หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฏหมายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท สาํหรับรอบบญัชีปี 2562 

เป็นจํานวนเงินรวม 1,000,000 บาท ซึง่เป็นจํานวนเทา่กบัคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี สาํหรับรอบบญัชีปี 2561 ทัง้นี ้

คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึง่ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง 
 

อนึง่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั รวมถึงบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบั บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ

บญัชี จํากดั ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชี สาํหรับรอบบญัชีปี 2562 ของบริษัทยอ่ยด้วย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากความเป็น

อิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอยา่งดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง 

มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ได้พิจารณา

อตัราค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีดงักล่าว โดยเปรียบเทียบกับอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและ

ขนาดของสนิทรัพย์ใกล้เคียงกนัแล้ว เห็นวา่คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นอตัราท่ีเหมาะสม  

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อเสนอท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลัน่กรองอย่างเหมาะสมแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการแต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  

สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 และ/หรือ 

 (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทปี 2558 - 2561 รวมระยะเวลา 4 ปี) 

2. นายเอกสทิธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195 และ/หรือ 

 (ยงัไมเ่คยทําการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท) 

3. นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8802 

 (ยงัไมเ่คยทําการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท) 

สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัประสบการณ์การทํางานและความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีแตล่ะราย ปรากฏในเอกสารสิง่ท่ี

สง่มาด้วย 5. 
 

ทัง้นี ้กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้น เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ

บริษัท ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีทัง้สามคนไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย  สอบบญัชี จํากดั จดัหา

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ทําหน้าท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน  โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี สาํหรับรอบบญัชีปี 2562 เป็นจํานวนเงิน

รวม 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจํานวนเท่ากบัคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี สําหรับรอบบญัชีปี 2561 ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชี

ดงักลา่วไมร่วมคา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึง่ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง 

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
รอบบัญชีปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 

รอบบัญชีปี 2561 

(ปีที่ผ่านมา) 
เพิ่มขึน้ 

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

คา่บริการอ่ืน ไมม่ี ไมม่ี - 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงนิจาํนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุสําหรับการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือชําระคืนเงินกู้  และ/

หรือใช้ในการลงทนุของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ เป็นทางเลอืกหนึง่ในการระดมทนุท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากช่วยลดการพึง่พาเงินกู้จากสถาบนั

การเงินและมีอตัราดอกเบีย้เงินกู้คงท่ี ดงันัน้ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการระดมทุนของบริษัทและเพ่ือให้การออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทดําเนินการได้อย่างทนัท่วงทีกับสถานการณ์ดอกเบีย้ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติม ในวงเงิน

จํานวนไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท เมื่อรวมกบัวงเงินเดิมท่ีได้รับอนมุตัิจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ครัง้

ท่ี 36 รวมเป็นมลูคา่หุ้นกู้ทัง้หมดไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การออกหุ้นกู้ดงักลา่วมีความเหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท เน่ืองจากกลุม่บริษัทมีการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นทางเลอืก

หนึ่งในการระดมทนุท่ีมีประโยชน์เพ่ือลดต้นทนุทางการเงิน  จึงเห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติม ในวงเงินจํานวนไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือชําระคืนเงินกู้  และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัท

ย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภท หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ หรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ มีหรือไม่มีหลกัประกนัหรือผู้คํา้ประกนั 

มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาด

ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราวและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

มูลค่าของหุ้นกู้ที่

จะขออนุมัติ

เพิ่มเติมในครัง้นี ้

ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกบัวงเงินเดิมท่ีได้รับอนมุตัิจากการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2558 ครัง้ท่ี 36 รวมเป็นมลูคา่หุ้นกู้ทัง้หมดไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท โดยบริษัทอาจจะดําเนินการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ือ

ทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนในรูปแบบตา่ง ๆ กนั ได้ในวนัเดียวกนั (Revolving Basis) ทัง้นี ้หุ้นกู้ ท่ีบริษัท

ออกจําหน่ายแล้ว แต่ยงัไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจํานวนไม่เกินวงเงิน 5,000 

ล้านบาท 

สกุลเงนิ เงินบาทและ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศในจํานวนเทียบเทา่ โดยใช้อตัราแลกเปลีย่นในขณะท่ีมีการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว  

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 7 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ทัง้นีอ้ยู่ภายใต้ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) 

การไถ่ถอน 

ก่อนกาํหนด 

ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไมม่ีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของ

หุ้นกู้ ท่ีออกในแตล่ะคราว 

การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวหรือทยอยออกหุ้นกู้ เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุ

ทัว่ไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุในวงจํากดั และ/หรือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/

หรือผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่า

จะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศสํานกังานก.ล.ต. และ/

หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฏหมายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 
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รวมทัง้ มีมติให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้มีอํานาจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั และ/หรือท่ีต่อเน่ือง

กบัการออกเสนอขายหุ้นกู้  ซึง่รวมถึง (แตไ่มจํ่ากดัเพียง) เร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้            

ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากดัเพียง) เช่น การกําหนดช่ือหุ้นกู้  ประเภท หลกัประกนั (ถ้ามี) สกุลเงิน จํานวนเงิน อาย ุ

มลูคา่ท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อตัราดอกเบีย้ สทิธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออก

และเสนอขาย วิธีการชําระคืน วิธีจดัสรร และข้อกําหนดสทิธิ เป็นต้น ตามท่ีสภาวการณ์จะเอือ้อํานวยและตาม

ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบตา่งๆ กนั ครัง้เดียวหรือแบง่เป็นคราวๆ ก็ได้  

(2) ดําเนินการตา่งๆ ท่ีจําเป็นและสมควรเพ่ือการออกหุ้นกู้ดงักลา่ว และมีอํานาจแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ

นายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือผู้จดัจําหน่าย และ/หรือผู้ รับประกันการจําหน่าย และ/หรือท่ีปรึกษาต่างๆ และ/

หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือหน่วยงานจัดอันดบัเครดิต และ/หรือ       

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดําเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือ

ตลาดรองอ่ืนๆ  

(3) การติดต่อ ให้ข้อมลู เจรจา เข้าทํา ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากดัเพียง) คําขออนญุาต หนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมลู รวมถึง

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีต้องยื่นให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน 

และการยื่นเอกสารดงักลา่วข้างต้นต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

หนว่ยงานอ่ืน หรือบคุคลใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(4) การดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็น และสมควรเพ่ือให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลผุลสาํเร็จและเป็นไป

ตามวตัถปุระสงค์  

จํานวนเสียงที่ ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 29 ในเร่ืองการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นโดย

ผู้ถอืหุ้นของบริษัท และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เน่ืองด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 

21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ของ

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึง่เก่ียวข้องกบัการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ี

คณะกรรมการบริษัทไมจ่ดัการประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีผู้ ถือหุ้นร้องขอ 

ทัง้นี ้เพ่ือรองรับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ท่ีมีการแก้ไข บริษัทจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 29 โดย

ให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดงัต่อไปนีแ้ทน และมอบหมายให้บุคคลท่ีกรรมการผู้มีอํานาจของ

บริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้แก้ไข และ/หรือ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข้อความให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียนตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบ

ตอ่เนือ้หาสาระของการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท 
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 22.  

ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึงจะ

เป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชมุเลือกกรรมการ

คนหนึง่ขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ  
 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 
 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธาน

ท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 22.  

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย

กวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ ใน

กรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง

ขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ  
 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง ประธานในที่ประชุม

อาจกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ

ดําเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก็ได้ โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1/3 (หน่ึง

ในสาม) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และ

กรรมการท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ ในประเทศไทย

ขณะที่มีการประชุม  
 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องกระทํา

ผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง

หรือท้ังเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายที่

เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมท้ังข้อมูล

จราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมี

ระบบควบคุมการประชุมที่มีองค์ประกอบพ้ืนฐานของการ

ทํางานเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
 

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา

ข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์

ประชุมได้  และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตาม

วิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับน้ี 
 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 
 

กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึ่ง

มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสยีง

หนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
ข้อ 23.  

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ

หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง

กรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนหน้าวันประชุม 

ข้อ 23.  

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่ง

ได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 

(เจ็ด) วันก่อนหน้าวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือ
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รวมทัง้ มีมติให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้มีอํานาจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั และ/หรือท่ีต่อเน่ือง

กบัการออกเสนอขายหุ้นกู้  ซึง่รวมถึง (แตไ่มจํ่ากดัเพียง) เร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้            

ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากดัเพียง) เช่น การกําหนดช่ือหุ้นกู้  ประเภท หลกัประกนั (ถ้ามี) สกุลเงิน จํานวนเงิน อาย ุ

มลูคา่ท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อตัราดอกเบีย้ สทิธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออก

และเสนอขาย วิธีการชําระคืน วิธีจดัสรร และข้อกําหนดสทิธิ เป็นต้น ตามท่ีสภาวการณ์จะเอือ้อํานวยและตาม

ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบตา่งๆ กนั ครัง้เดียวหรือแบง่เป็นคราวๆ ก็ได้  

(2) ดําเนินการตา่งๆ ท่ีจําเป็นและสมควรเพ่ือการออกหุ้นกู้ดงักลา่ว และมีอํานาจแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ

นายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือผู้จดัจําหน่าย และ/หรือผู้ รับประกันการจําหน่าย และ/หรือท่ีปรึกษาต่างๆ และ/

หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือหน่วยงานจัดอันดบัเครดิต และ/หรือ       

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดําเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือ

ตลาดรองอ่ืนๆ  

(3) การติดต่อ ให้ข้อมลู เจรจา เข้าทํา ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากดัเพียง) คําขออนญุาต หนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมลู รวมถึง

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีต้องยื่นให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน 

และการยื่นเอกสารดงักลา่วข้างต้นต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

หนว่ยงานอ่ืน หรือบคุคลใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(4) การดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็น และสมควรเพ่ือให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลผุลสาํเร็จและเป็นไป

ตามวตัถปุระสงค์  

จํานวนเสียงที่ ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 29 ในเร่ืองการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นโดย

ผู้ถอืหุ้นของบริษัท และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เน่ืองด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 

21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ของ

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึง่เก่ียวข้องกบัการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ี

คณะกรรมการบริษัทไมจ่ดัการประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีผู้ ถือหุ้นร้องขอ 

ทัง้นี ้เพ่ือรองรับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ท่ีมีการแก้ไข บริษัทจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 29 โดย

ให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดงัต่อไปนีแ้ทน และมอบหมายให้บุคคลท่ีกรรมการผู้มีอํานาจของ

บริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้แก้ไข และ/หรือ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข้อความให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียนตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบ

ตอ่เนือ้หาสาระของการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท 
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 22.  

ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึงจะ

เป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชมุเลือกกรรมการ

คนหนึง่ขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ  
 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 
 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธาน

ท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 22.  

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย

กวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ ใน

กรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง

ขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ  
 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง ประธานในที่ประชุม

อาจกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ

ดําเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก็ได้ โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1/3 (หน่ึง

ในสาม) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และ

กรรมการท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ ในประเทศไทย

ขณะที่มีการประชุม  
 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องกระทํา

ผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง

หรือท้ังเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายที่

เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมท้ังข้อมูล

จราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมี

ระบบควบคุมการประชุมที่มีองค์ประกอบพ้ืนฐานของการ

ทํางานเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
 

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา

ข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์

ประชุมได้  และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตาม

วิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับน้ี 
 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 
 

กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึ่ง

มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสยีง

หนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
ข้อ 23.  

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ

หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง

กรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนหน้าวันประชุม 

ข้อ 23.  

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่ง

ได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 

(เจ็ด) วันก่อนหน้าวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือ
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน 

และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธี

อ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมท้ัง

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการน้ี ผู้มีหน้าที่

จัดการประชุมต้องจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บใน

รูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 29.  

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นบัแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้

เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ 

สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้น

ได้ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมได้ไม่

น้อยกว่า 1/10 (หนึ่งในสิบ) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ 

แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชัด เ จ น ใ น ห นัง สื อ ดัง กล่า ว ด้ วย  ใ น ก ร ณี เช่น นี  ้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 

(หนึง่) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 29.   

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

สามัญประจําปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิน้สุดของรอบปี

บญัชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่า การ

ประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ถอืหุ้นคน

หน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 (สิบ) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าช่ือกนัทํา

หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้

เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วัน (สี่

สิบห้า) นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าชื่อ

กัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับ

ไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน (สี่สิบห้า) นับแต่

วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้้ีให้ถอื

ว่าเป็นการประชุมผู้ถอืหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย

บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที่เกิดจากการจัด

ให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร  
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จํานวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ

ฉบับน้ี ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ัน

ให้แก่บริษัท 
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน 

และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธี

อ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมท้ัง

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการน้ี ผู้มีหน้าที่

จัดการประชุมต้องจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บใน

รูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 29.  

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นบัแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้

เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ 

สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้น

ได้ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมได้ไม่

น้อยกว่า 1/10 (หนึ่งในสิบ) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ 

แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชัด เ จ น ใ น ห นัง สื อ ดัง กล่า ว ด้ วย  ใ น ก ร ณี เช่น นี  ้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 

(หนึง่) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 29.   

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

สามัญประจําปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิน้สุดของรอบปี

บญัชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่า การ

ประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ถอืหุ้นคน

หน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 (สิบ) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าช่ือกนัทํา

หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้

เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วัน (สี่

สิบห้า) นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าชื่อ

กัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับ

ไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน (สี่สิบห้า) นับแต่

วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้้ีให้ถอื

ว่าเป็นการประชุมผู้ถอืหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย

บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที่เกิดจากการจัด

ให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร  
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จํานวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ

ฉบับน้ี ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ัน

ให้แก่บริษัท 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 

ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 29 ในเร่ืองการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท และการประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขตามคําสัง่หวัหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และ

ประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

จํานวนเสียงที่ ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40 ในวนัศกุร์ท่ี 

14 ธนัวาคม 2561 (Record Date) 
 

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่าน E-mail 

address: uv-comsec@univentures.co.th หรือทางไปรษณีย์ มายงัเลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) ชัน้ 22 

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสาร มายัง

หมายเลข 02-255-9418 รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 11 เพ่ือสอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุในแตล่ะวาระ หรือข้อมลู

อ่ืนท่ีสําคญัของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการจะได้เตรียมชีแ้จงในวนัประชุม ทัง้นี ้บริษัทได้เชิญผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

ของบริษัทเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้คําอธิบายหรือตอบข้อซกัถามในประเด็นตา่งๆ เก่ียวกบังบการเงินของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย 
 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40 ในวันพฤหสับดีท่ี 17 

มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวง

ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 12.00 น. 

เป็นต้นไป 
 

อนึง่ เพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการ

ประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดังปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 13 หรือสามารถ 

Download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ท่ี www.univentures.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบ

หนึ่ง ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ ทัง้นีบ้ริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์หนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมา

ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

       (นายวรวรรต   ศรีสอ้าน) 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
                                บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 


