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ท ียว. 056/2562 

ทะเบียนเลขที 0107537001030  
 

วนัที 16 ธันวาคม 2562 
 

เรือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครงัท ี41  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

สิงทส่ีงมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัท ี1/2562 ซงึประชมุเมือวนัศกุรท์ ี19 กรกฎาคม 2562 
 2. รายงานประจาํปี 2562 พรอ้มงบการเงินสาํหรบัปี สินสดุวนัที 30 กนัยายน 2562 ในรูปแบบ CD-ROM 

 3. ประวัติกรรมการทีเสนอชือใหไ้ดร้ับการเลือกตงัแทนกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ  และ   

นิยามกรรมการอิสระ 

 4. ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัรอบบญัชีปี 2563 

 5. รายนามผูส้อบบัญชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี และรายชือบริษัทย่อยทีใชผู้ส้อบบัญชี

รายเดียวกัน สาํหรบัรอบบัญชีปี 2563 

 6. ประวตัิกรรมการอิสระทีบรษิัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

 7. ขอ้บงัคบัของบรษิัทเฉพาะทเีกียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

 8. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครงัท ี41  
 9. ขนัตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครงัท ี41 

 10. แผนทีสถานทจีดัประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครงัท ี41 

 11. แบบการส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครงัท ี41 

 12. แบบขอรบัรายงานประจาํปี 2562 ในรูปแบบเล่ม 

 13. หนงัสือมอบฉนัทะ (ขอแนะนาํใหใ้ช ้แบบ ข. และโปรดนาํมาแสดงในวนัประชมุ) 
  

 ดว้ยคณะกรรมการ บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกาํหนดจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 
ครงัที 41 ในวนัศุกรท์ี 17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Grand Ballroom ชนั 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที 57 

ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพรอ้มดว้ยความเห็นของ

คณะกรรมการ ดงัต่อไปนี 

 วาระท ี1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี1/2562 ซึงประชุมเมอืวันศุกรท์ ี19 กรกฎาคม 2562 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เลขานุการบริษัทไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2562 ซงึประชุมเมือ
วันศุกรท์ี 19 กรกฎาคม 2562 และบริษัทไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด พร้อมทังเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

www.univentures.co.th แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทส่ีงมาดว้ย 1. 
ความเหน็คณะกรรมการ การบนัทึกรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัท ี1/2562 เมือวนัศกุรท์ ี19 กรกฎาคม 

2562 มีความถกูตอ้งตรงตามมติของทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับรอง

รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าว  
จาํนวนเสียงทตี้องใช้เพอืผ่านมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระท ี2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี สนิสุดวนัท ี30 กันยายน 2562 และแผนกลยุทธ ์
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษิัทไดจ้ดัทาํรายงานคณะกรรมการบรษิัทเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทสาํหรบัปี 

สินสดุวนัที 30 กนัยายน 2562 และคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถกูตอ้ง ขอ้มลูครบถว้นและเพียงพอ 

จึงขอนาํเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  เพือรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับ ปี สินสุดวันที 
30 กนัยายน 2562 ตามทีปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทส่ีงมาดว้ย 2.  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรบัปี 
สินสดุวนัที 30 กนัยายน 2562 ดงักล่าว  
 

วาระท ี3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี สินสุดวันท ี30 กันยายน 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี  สินสุดวันที 
30 กนัยายน 2562 ซงึไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษิัท คือ บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บัญชี จาํกัด ซึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น  และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีทรีบัรองทวัไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทส่ีงมาดว้ย 2.  
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาํหรบัปี สินสดุวนัที 
30 กันยายน 2562 พรอ้มทังรายงานของผู้สอบบัญชี ซึงผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จาํกดั และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ สรุปสาระสาํคญัดงันี 

รายการ งบการเงินรวม 
(บาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิัท 
(บาท) 

 สินทรพัยร์วม  19,538,640,054 16,362,121,843 
 หนีสินรวม  8,386,783,287 5,326,862,108 
 ส่วนของผูถื้อหุน้  11,151,856,767 11,035,259,735 
 รายไดร้วม  20,532,020,987 3,308,150,489 
 กาํไรสทุธิ                          

- ส่วนทีเป็นของบรษิัทใหญ่ 1,597,122,346 2,360,938,491 
- ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 975,167,827 - 

 กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.84 1.23 
จาํนวนเสียงทตี้องใช้เพอืผ่านมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท ี4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรของ
บริษัทจากผลประกอบการสาํหรับปี สินสุดวันท ี30 กันยายน 2562  
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ดว้ยผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี สินสดุวนัที 30 กันยายน 2562 ของบริษัท มีกาํไรสทุธิ
สาํหรบัจ่ายเงินปันผล จาํนวน 1,479.12 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย กาํไรของบริษัทจากผลประกอบการสาํหรับรอบ
บญัชีปี สินสดุวนัที 30 กันยายน 2562 ของบริษัท ซงึรวมถึงกาํไรจากการจาํหน่ายหุน้สามญัของบริษัท แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอรต์ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) (“GOLD”) ผ่านการทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัยโ์ดยสมคัรใจของบรษิัท 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ภายหลังหักค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้ง ภาษี และสาํรองตาม
กฎหมาย) และไม่มียอดขาดทุนสะสม  ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปันผลได้ 
คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาจัดสรรกําไรเพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  จํานวน 118.00 ล้านบาท ซึง
สอดคลอ้งกับพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด”) มาตรา 116  และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 41 ทีกาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) และพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,911.93 ลา้นบาท ซงึสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที
กาํหนดใหจ้่ายเงนิปันผลไม่ตาํกวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุสาํรองต่างๆ ทงัหมดของงบการเงนิรวม 
ทงันี ขนึอยู่กบัแผนการลงทนุ ความจาํเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
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ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลสาํหรับรอบบัญชปีี 2561 และปี 2562 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
รอบบัญชีปี 25611 

(ต.ค. 60 - ก.ย. 61) 
รอบบัญชีปี 25622  
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 

กาํไรสทุธิ ตามงบการเงินรวม (บาท) 1,005,636,245 1,597,122,346  
หกั:จดัสรรสาํรองตามกฎหมายและสาํรองเพอืการลงทนุอืน (บาท) 28,000,000  118,000,000  
กาํไรสทุธิคงเหลือสาํหรบัจ่ายเงินปันผล (บาท) 977,636,245 1,479,122,346  
จาํนวนหุน้ (หุน้) 1,911,926,537 1,911,926,537 
อตัราในการจา่ยเงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.26 1.00  
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสินประมาณ (บาท) 497,100,899.62 1,911,926,537 
สดัส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักาํไรสทุธิหลงัจดัสรร   50.85%   129.26%  

 

หมายเหต ุ 1 คาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (รวม  GOLD) สาํหรบัผลการดาํเนินงานตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2560 - 
30 กนัยายน 2561 

 2 คาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรบัผลการดาํเนินงานตงัแต่วนัที 1 ตลุาคม 2561- 30 กนัยายน 2562 
โดยรวมผลการดาํเนินงานของ GOLD ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562 และกาํไรทีไดร้บัจากการจาํหน่ายหุน้ 
GOLD ภายหลงัหกัค่าใชจ้่ายทีเกยีวขอ้ง ภาษี และสาํรองตามกฎหมาย 

 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรเพือเป็นทนุ

สาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรของบริษัทจากผลประกอบการสาํหรับปี สินสุดวันที 30 
กนัยายน 2562 (ซงึรวมถึงกาํไรจากการจาํหน่ายหุน้สามญัของ GOLD) ภายหลงัหกัค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้ง ภาษี และ
สาํรองตามกฎหมาย) ดงันี  
o จดัสรรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 118.00 ลา้นบาท  
o จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,911.93 ลา้นบาท จากกาํไรสะสมทียงัไม่จดัสรร โดย

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีมีชือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัศุกรท์ี 31 

มกราคม 2563 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุรท์ ี14 กมุภาพนัธ ์2563  
 

ทังนี การจ่ายเงินปันผลในอตัราดังกล่าวขา้งตน้ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 129.26 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม 
หลังหักสาํรองตามกฎหมายและสาํรองเพือการลงทุนอืน ซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นอัตราทีเหมาะสม อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่

แน่นอน เนอืงจากตอ้งรอการอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครงัที 41  

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไดร้ับเครดิตภาษีเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ทีประมวลรัษฎากร 

มาตรา 47 ทวิ กาํหนด 

 จาํนวนเสียงทตี้องใช้เพอืผ่านมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท ี5 พิจารณาอนุมัติแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทพี้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 15 กาํหนดใหก้รรมการ
ออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในอตัราหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

ทงัน ีกรรมการซงึพน้จากตาํแหน่งตามวาระสามารถรบัการเลือกตงักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกก็ได ้ 
ปัจจบุนั บรษิัทมีกรรมการทงัสิน 8 ท่าน สาํหรบักรรมการของบรษิัททีพน้จากตาํแหน่งตามวาระในการประชมุสามญั  
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครงัท ี41 มีจาํนวน 3 ท่าน ดงันี   
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1. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

2. นายปณต สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 

3. นายวรวรรต ศรีสอา้น กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการบรหิารความเสียง 

 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพือ

พิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ครงัที 41 ในช่วง
ระหว่างวันที 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที 30 กันยายน 2562 โดยแจ้งใหผู้้ถือหุน้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรพัยฯ์และเว็บไซตข์องบริษัท ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดีของบริษัทจดทะเบียน ทังนี เมือครบกาํหนด

ระยะเวลาทบีรษิัทไดก้าํหนดไว ้ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชือบคุคลเพอืเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการของ

บรษิัทแต่อย่างใด 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  โดยไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียได้พิจารณาคุณสมบัติของ

กรรมการทัง 3 ท่าน ทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ครังที 41 แล้ว มี

ความเห็นว่า บุคคลทงั 3 ท่าน เป็นผูท้ีมีคุณสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการบรษิัทตามกฎเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) อีกทังเป็นผูท้ีมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณอ์ันเป็นประโยชนต์่อการ

ดาํเนินธุรกิจ สามารถทาํประโยชนใ์หก้บับริษัทเป็นอย่างดียิง และในช่วงทผ่ีานมา บุคคลทงั 3 ท่าน ไดป้ฏิบตัิหนา้ที

ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา  จึงเห็นควรเสนอใหท้ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

พิจารณาแต่งตังกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระทัง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยอีกวาระหนึง โดยมีประวตัิย่อและขอ้มลูทเีกียวขอ้งของผูท้ีไดร้บัการเสนอ

ชือเป็นกรรมการ รวมทงั นิยามกรรมการอิสระของบรษิัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทส่ีงมาดว้ย 3. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาโดยอิสระและได้
ขอ้สรุปความเห็นว่า กรรมการทงั 3 ท่านทีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระในครงันีไดผ่้านกระบวนการกลนักรองของ
คณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามีคุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจกับบริษัท กล่าวคือ เป็นผูท้ีมีคุณสมบตัิ

ครบถว้นตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการบริษัท
ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทงั เป็นผูท้ีมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อ

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถทาํประโยชนใ์หก้ับบริษัทเป็นอย่างดียิง อีกทังในช่วงทีผ่านมา  ไดป้ฏิบัติ
หนา้ทใีนฐานะกรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยไดเ้ป็นอย่างดี  

สาํหรบันางสาวพจนีย ์ธนวรานิช กรรมการบรษิัท ซงึดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบรษิัทเป็นระยะเวลา 12 ปี 2 เดือน 

นบัตงัแต่เขา้รบัตาํแหน่ง และกรณีทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครงัที 41 มีมติอนุมตัิเแต่งตงักลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึง และนางสาวพจนีย ์ธนวรานิช ไดด้าํรงตาํแหน่งจน
ครบวาระดงักล่าว จะรวมระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งเป็น 15 ปี 2 เดือน ทงันี คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่า 

นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช ซงึไดร้บัการเสนอชือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึงนนั มีคุณสมบตัิการดาํรงตาํแหน่ง
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เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑข์องสาํนักงาน  ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัยฯ์ สามารถ

ปฏิบัติหนา้ทีและใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีเกียวขอ้ง อีกทัง เป็นผูม้ีความรู  ้ความ

เชียวชาญ และประสบการณด์า้นบัญชีและการเงิน อันเป็นประโยชนต์่อการสอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บรษิัท รวมถึงมีความเขา้ใจและทราบถึงพฒันาการและความเปลียนแปลงทเีกิดขึนในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

อย่างต่อเนอืง ซงึเป็นประโยชนต์่อการติดตามดแูลผลการดาํเนินธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบรษิัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

ดว้ยเหตุนี คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามทีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเสนอใหน้าํชือ

กรรมการทงั 3 ท่าน เสนอต่อทปีระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครงัท ี41 เพอืพิจารณาเลือกตงักรรมการทงั 3 ท่าน 
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยอีกวาระหนึง ดงันี 
 

1. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

2. นายปณต สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 

3. นายวรวรรต ศรีสอา้น กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการบรหิารความเสียง 

 

จาํนวนเสียงทตี้องใช้เพอืผ่านมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท ี6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาํหรับรอบบญัชีปี 2563  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษิัทไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัทมีี

ขนาดกิจการใกลเ้คียงกัน รวมทงั เหมาะสมกับหนา้ทีความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการทีไดร้บั

มอบหมายใหท้าํหนา้ทใีนคณะกรรมการชดุย่อย จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิมตามปรมิาณความรบัผิดชอบทเีพิมขนึ ซงึทกุปี 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาโครงสรา้งและองคป์ระกอบค่าตอบแทนในเบืองตน้ 

เพือนาํเสนอใหท้ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ก่อนนาํเสนอใหท้ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้

พิจารณาอนมุตัิ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณากลันกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันทีมีขนาด

กิจการใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตของบรษิัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้
ทปีระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครงัท ี41 พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ
ชดุย่อยทกุคณะสาํหรบัรอบบญัชีปี 2563 เมือรวมกบัคา่ตอบแทนพิเศษ (ถา้มี) เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 10,000,000 บาท 

ซงึเป็นจาํนวนเท่ากบัค่าตอบแทนสาํหรบัรอบบญัชีปี 2562 (วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท) โดยในส่วนค่าตอบแทน
พิเศษ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการ
ของบรษิัทเป็นสาํคญั  
รายละเอียดอตัราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบยีประชมุของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยสาํหรบัรอบ

บญัชีปี 2563 เทียบกบัปี 2562 สรุปดงันี  
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ค่าตอบแทนสาํหรับ 

รอบบัญชีปี 2562 (ปีทผีา่นมา) 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562)

รอบบัญชีปี 2563 (ปีทเีสนอ) 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563)

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบยีประชุม 
(บาท/ครัง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบยีประชุม 
(บาท/ครัง) 

1. คณะกรรมการบรษิัท     
- ประธาน 20,000  25,000 20,000  25,000 
- กรรมการ (ต่อคน) 10,000 20,000 10,000 20,000 

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

3. คณะกรรมการบรหิาร *     
- ประธาน 25,000 - 25,000 - 
- กรรมการ (ต่อคน) 20,000 - 20,000 - 

4. คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

    

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

5. คณะกรรมการกาํกบัดแูล
บรรษัทภิบาล 

    

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

6. สิทธิประโยชนอ์ืน ๆ ไม่ม ี ไม่มี 
หมายเหต ุ* กรรมการบริหารทีเป็นผูบ้ริหารของบริษัทจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน 

สาํหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย ซงึมีการจ่ายในรอบบญัชีปี 2562 รวมเป็นจาํนวน
ทังสิน 9,777,200 บาท โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ไดแ้สดงเจตนาไม่รบัค่าตอบแทน

พิเศษสาํหรบัรอบบญัชีปี 2562 ทงัน ีรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบคุคลสาํหรบัปี 2562 ปรากฏอยู่
ในหวัขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร” ของรายงานประจาํปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทส่ีงมาดว้ย 2. 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อทปีระชมุสามญัผูถื้อหุน้เพอืพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสาํหรบัรอบบญัชีปี 2563 เมือรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถา้มี) เป็นจาํนวนเงินไม่

เกิน 10,000,000 บาท ซงึเป็นจาํนวนเท่ากบัค่าตอบแทนสาํหรบัรอบบญัชีปี 2562 (วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท) 
โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจัดสรรตามความ

เหมาะสมจากผลประกอบการของบรษิัทเป็นสาํคญั รายละเอียดปรากฏตามสิงทส่ีงมาดว้ย 4.  
จาํนวนเสียงทตี้องใช้เพือผ่านมติ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ 
 

วาระท ี7 พิจารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาํหรับรอบบัญชีปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพอืใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจาํกดั และตามขอ้บงัคบับริษัท 

ขอ้ 35 ซงึกาํหนดใหท้ปีระชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี 
ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สาํหรับรอบบัญชีปี 2563 ตามกระบวนการที
กาํหนดและไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพือเสนอใหท้ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตงั

ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัช ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
สาํหรบัรอบบญัชีปี 2563 เนอืงจากมีความเห็นว่า ในปีทผ่ีานมาผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
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จาํกัด ไดป้ฏิบัติหน้าทีดว้ยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แลว้เสร็จไดท้ันตาม

กาํหนดเวลา  มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี 

ยังเป็นบริษัททีไดร้บัการยอมรบัทังในประเทศและระดับสากล มีทีมงานทีมีมาตรฐานและมีประสบการณใ์นการ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึงต่อไปนี  เป็นผูส้อบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทสาํหรบัรอบบญัชีปี 2563  
 

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที 4439 และ/หรือ 
 (เป็นผูล้งนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทปี 2555 - 2556 รวมระยะเวลา 2 ปี) 
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท ี3920 และ/หรือ 
 (เป็นผูล้งนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทปี 2558 - 2562 รวมระยะเวลา 5 ปี) 
3. นายเอกสิทธิ  ชธูรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที 4195  
 (ยงัไม่เคยทาํการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท) 

อนึง บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั และผูส้อบบญัชีตามรายชอืทเีสนอมาขา้งตน้นนั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัท โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที

เกียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท โดยไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดเป็นผูล้งนามในรายงานของผูส้อบบญัชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าทีหลกัเกณฑต์าม

ประกาศทีเกียวขอ้งกาํหนด 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นชอบใหก้าํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัท  สาํหรบัรอบบญัชี

ปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 800,000 บาท ลดลงจากค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัท สาํหรบัรอบบญัชีปี 2562 
ทีมีจาํนวน 1,000,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าบริการอืน (Non-audit fee) ซงึถา้หากมีบริษัทจะจ่าย
ตามจรงิ  
ข้อมูลการเปรียบเทยีบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีทผ่ีานมา 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี รอบบัญชีปี 2562 
(ปีทผี่านมา) 

รอบบัญชีปี 2563 
(ปีทเีสนอ) เพิมขนึ/ ลดลง 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท 1,000,000 บาท 800,000 บาท ลดลง 200,000 บาท 
ค่าบรกิารอืน ไม่ม ี ไม่ม ี - 

อนึง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบญัชี จาํกดั ไดร้บัการเสนอชือเป็นผูส้อบบญัชี สาํหรบัรอบบญัชีปี 2563 ของบรษิัทย่อยดว้ย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชี โดยเห็นว่า

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด และผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอมาขา้งตน้ มีความเป็นอิสระ เป็นผูม้ี

ความรูค้วามสามารถและมีความเขา้ใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพดว้ยความเป็นกลาง มีความ

เชียวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหนา้ทีดว้ยความรบัผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตงัผูส้อบบัญชี จาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท รวมทัง ไดพ้ิจารณาอัตราค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรม เดียวกันและมีขนาดของ

สินทรพัยใ์กลเ้คียงกนัแลว้ เห็นว่าค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราทเีหมาะสม  
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ความเหน็คณะกรรมการ ตามขอ้เสนอท่ีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดพิ้จารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิการแต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยมีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ 

 (เป็นผูล้งนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทปี 2555 - 2556 รวมระยะเวลา 2 ปี) 

2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3920 และ/หรือ 

 (เป็นผูล้งนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทปี 2558 - 2562 รวมระยะเวลา 5 ปี) 

3. นายเอกสิทธิ์  ชธูรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4195  

 (ยงัไม่เคยทาํการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท) 

สาํหรบัขอ้มลูเก่ียวกบัประสบการณก์ารทาํงานและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีแต่ละราย มีรายละเอียดปรากฏตาม

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5. 
 

ทัง้นี ้กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ เป็นผูท้าํการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีทัง้สามคนไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบญัชี จาํกดั 

จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ สอบทาน และ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี สาํหรบัรอบบัญชีปี 2563 เป็น

จาํนวนเงิน 800,000 บาท ลดลงจากค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัท สาํหรบัรอบบัญชีปี 2562 ท่ีมีจาํนวน 

1,000,000 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าบรกิารอ่ืน (Non-audit fee) ซึ่งถา้หากมี บรษิัทจะจ่ายตามจรงิ  
 

จาํนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่8   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญทียั่งไม่ได้ออกจาํหน่าย  

 เนือ่งจากวาระนีเ้ป็นเรื่องทีม่ีความเกี่ยวเนือ่งกนักบัวาระที ่9 ซึ่งเป็นวาระพจิารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันัน้ หากวาระนีไ้ม่ไดร้บัอนมุตัิ

จากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ จะไม่มีการพจิารณาวาระที ่9 ต่อไป 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามท่ีบริษัทมีหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 2,132,844,078 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุน้สามญัท่ีออกเพ่ือรองรบัหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีบรษิัทออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) กรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2555 เมื่อวนัท่ี 17 ตุลาคม 

2555  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเน่ืองจากการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้สามัญท่ียงัไม่ได้

ออกจาํหน่ายดงักล่าว มิใช่การลดทนุชาํระแลว้ จึงไม่มีผลกระทบต่อบรษิัทและต่อสิทธิประโยชนใ์ด  ๆของผูถื้อหุน้ของบรษิทั 

จึงมีความเหมาะสมและสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 

2,132,844,078 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จาํนวน 4,044,770,615 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จาํนวน 1,911,926,537 บาท 

โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 2,132,844,078 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  
 

 จํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  คะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระท ี9   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

เนืองจากวาระนีเป็นเรืองทีมีความเกียวเนืองกนักบัวาระที 8 ซึงเป็นวาระพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท โดยการตดัหุน้สามญัทยีงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย ดงันนั ดงันนั หากวาระนีไม่ไดร้บัอนมุตัิจากทีประชุมผูถ้ือหุน้ จะถือ
ว่าวาระท ี8 ซึงทปีระชมุไดม้ีมตอินมุตัแิลว้ เป็นอนัยกเลกิ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามทีทีประชุมไดพ้ิจารณาอนมุตัิ

ในวาระที 8 ขา้งตน้ จึงมีความจาํเป็นทีทปีระชมุตอ้งพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิมเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิทั 
ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแทน ทังนี ให้บุคคลที

คณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบรหิาร หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มีอาํนาจในการจดทะเบียน

แก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิทีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทังมีอาํนาจแก้ไข และ /หรือ 

เพิมเติมถอ้ยคาํเพอืใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของนายทะเบียน   
 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน 1,911,926,537 บาท (หนึงพันเก้ารอ้ยสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนสองหมืน

หกพนัหา้รอ้ยสามสิบเจ็ดบาทถว้น) 
 แบ่งออกเป็น 1,911,926,537 หุน้ (หนึงพันเก้ารอ้ยสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนสองหมืน

หกพนัหา้รอ้ยสามสิบเจ็ดหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น:    
 หุน้สามญั 1,911,926,537 หุน้ (หนึงพันเก้ารอ้ยสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนสองหมืน

หกพนัหา้รอ้ยสามสิบเจ็ดหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ ( - )” 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมัติการ
แกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท รวมทงัการ
มอบอาํนาจทเีกียวขอ้ง ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 
จํานวนเสียงทีต้องใช้เพือผ่านมติ  คะแนนเสียงไม่ตาํกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท ี10  เรืองอนืๆ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครงัที 41 
ในวนัพฤหสับดีที 12 ธันวาคม 2562 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทีมีชือปรากฏอยู่ในสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัศุกรท์ี 31 มกราคม 2563 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกรท์ี 14 กุมภาพนัธ ์2563 
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนืองจากตอ้งรอการอนุมตัิจากทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

2563 ครงัที 41 
 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครงันี บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามทีเกียวขอ้งกับการประชุมในแต่ละวาระ 

หรือขอ้มลูอืนทสีาํคญัของบรษิัท ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ ผ่าน E-mail: uv-comsec@univentures.co.th หรือทางไปรษณีย ์มายงั
เลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร ์จาํกัด (มหาชน) ชนั 22 อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์เลขที 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสาร มายงัหมายเลขโทรสาร (02) 255-9418 โดยแบบการส่งคาํถามล่วงหนา้ 

มีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 11. เพือคณะกรรมการบรษิัทหรือฝ่ายจดัการจะไดเ้ตรียมขอ้มลูเพือการชีแจงในวนัประชมุ 



10 

ทงัน ีบรษิัทไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษิัทเขา้รว่มประชมุ เพอืใหค้าํอธิบายหรือตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ เกียวกบั

งบการเงินของบรษิัทต่อผูถื้อหุน้ดว้ย
 

บรษิัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครงัท ี41 ในวนัศกุรท์ ี17 มกราคม 2563 

เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Grand Ballroom ชนั 3 โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขท ี57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบรษิัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพอืเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตงัแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

 

อนึง เพือความสะดวก หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตงับุคคลอืนเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนใน

การประชมุครงันี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 13. 

หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน

ต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ไดท้ ีwww.univentures.co.th โดย

ใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึง ตามทีระบุไวเ้ท่านนั ทงันี บริษัทไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์หนงัสือมอบฉันทะ

ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทมีาลงทะเบียนเพอืเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงันดีว้ย 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

       

                                                                                            (นายวรวรรต   ศรีสอา้น) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

                                บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน) 




