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เปิดลงทะเบียนเวล� 12.00 น. 
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำาแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เข้�ร่วมประชุมต้องปฏิบัติต�มม�ตรก�รและแนวปฏิบัติ
สำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด
ของไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) อย่�งเคร่งครัด

บริษัทจัดเตรียมอ�ห�รว่�งไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ม�ร่วมประชุม
จำ�นวน 1 ชุดต่อ 1 ท่�น และไม่อนุญ�ตให้รับประท�นอ�ห�รในบริเวณสถ�นที่ประชุม
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มาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ด้วยความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพของท่านผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรับผู้ เข้าร่วม
ประชุมผู้ ถือหุ้นตามที่ทางราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด และขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นปฏิบตัิตามมาตรการและแนว
ปฏิบตัิดงักล่าวอย่างเคร่งครัด  ดงันี ้

1. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน โดยใช้หนงัสือมอบ
ฉันทะตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 14. ของหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทแล้ว และส่งกลับมายัง
เลขานกุารบริษัทพร้อมเอกสารประกอบตามวิธีการทีแ่สดงไว้ในส่ิงที่ส่งมาด้วย 9. ของหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น โดยขอให้ผู้
ถือหุ้นจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัทตามที่อยู่บริษัทด้านล่างนี ้ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564  

เรียน  เลขานกุารบริษัท  
  บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  ชัน้ 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  
  เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

2. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี ้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมประชุม  
o ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ ที่เดินทางไป หรือ

กลับมาจากต่างประเทศ น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยเฉพาะประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

o ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 
องศาเซลเซียสขึน้ไป) ไอ เจ็บ คอ จาม หรือมีน า้มกู เป็นต้น  

ทัง้นี ้บริษัทขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มีความเส่ียงข้างต้น มอบฉนัทะให้ผู้อื่นท่ีไม่มีความเส่ียงหรือกรรมการ
อิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุแทน ตามวิธีการทีแ่สดงไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า โดยใช้ “แบบส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42” ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 12. ของหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทแล้ว และ
ส่งกลบัมายงัเลขานกุารบริษัทตามวิธีการที่แสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทจะพิจารณาตอบค าถามที่ได้รับ
จากผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมลูดงักล่าวอย่างเท่าเทียมกนั อย่างไรก็ดี บริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการตอบค าถาม ในกรณีค าถามของผู้ ถือหุ้นไม่ครบถ้วน หรือไม่ชดัเจน หรือเกินก าหนดเวลาที่เปิดรับค าถาม
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
บริษัทขอความร่วมมือและขอท าความเข้าใจมายงัผู้ ถือหุ้นถึงแนวทางการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อลดความเส่ียงใน
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้
4.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

o ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเช็คอินและเช็คเอ้าท์ผ่านแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” ที่โรงแรมหรือบริษัทจดัเตรียมไว้ 
o บริษัทจัดตัง้จุดคดักรองบริเวณหน้าห้องประชุมและจะตรวจวดัอุณหภูมิของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะทุกท่าน

ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ทัง้นี ้กรณีตรวจพบผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อณุหภมูิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) ไอ เจ็บคอ จาม หรือมีน า้มกู เป็นต้น 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิให้บุคคลดังกล่าวมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่มีความเส่ียงหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วม
ประชมุแทน 



 

 

o ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ผ่านการคดักรองและลงทะเบียนจะได้รับสติ๊กเกอร์ บริษัทขอให้ท่านติดสติ๊กเกอร์
และสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลาขณะที่อยู่บริเวณสถานที่ประชมุ รวมทัง้ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์
ตามจดุที่โรงแรมหรือบริษัทจดัเตรียมไว้  

 

4.2    แนวปฏิบตัิในห้องประชุม 

o บริษัทจดัเตรียมที่นัง่ในห้องประชมุให้มีระยะห่างระหว่างที่นัง่ไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
o บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ในห้องประชุม และงดการ

พดูคยุในห้องประชมุ 
o บริษัทขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม

และห้องประชมุ โดยบริษัทจดัเตรียมอาหารว่างไว้รับรองผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มาร่วมประชมุจ านวน 1 ชดุ
ต่อ 1 ท่าน  

o การด าเนินการประชมุจะเป็นไปอย่างกระชบั รักษาเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ 

ทัง้นี ้มาตรการและแนวปฏิบตัิดงักล่าวข้างต้น อาจท าให้การเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะเกิดความล่าช้า
และไม่ได้รับความสะดวกในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าประชมุอนัเกิดจากกระบวนการและขัน้ตอนท่ีเข้มงวดและเคร่งครัด
มากขึน้กว่าสถานการณ์ปกติ  นอกจากนี ้บริษัทต้องด าเนินการประชมุให้แล้วเสร็จในเวลาอนัสัน้ เพื่อลดเวลาในการที่คนจ านวน
มากรวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างตามกฎหมายที่มีผลบังคับในขณะนัน้ก าหนด ซึ่งจะท าให้เกิด
ข้อจ ากัดด้านสถานที่ ท าให้ไม่สามารถรองรับผู้ เข้าร่วมประชุมดังเช่นสถานการณ์ปกติ บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา
ล่วงหน้า ณ โอกาสนี ้

นอกจากนี ้หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงไป หรือมีมาตรการหรือข้อก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นจาก
หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง บริษัทอาจปรับเปล่ียนการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว โดยบริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป 
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• หนงัสือมอบฉนัทะ (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข. และโปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ) ตามแนบ 

o แบบ ก.  
o แบบ ข.  
o แบบ ค. (กรุณาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th)  

หมายเหตุ :    ผู้ ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์
บริษัท  www.univentures.co.th ได้ตัง้แต่วนัท่ี 14 ธันวาคม 2563 
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ที่ ยว. 047/2563 
ทะเบียนเลขที ่0107537001030  
 

วนัท่ี 14 ธันวาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42  

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41 ซึง่ประชมุเมื่อวนัศกุร์ที่ 17 มกราคม 2563 
 2. รายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ในรูปแบบ QR Code 
 3. 

 
4. 

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  และ     
นิยามกรรมการอิสระ 
ข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 5. ข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับรอบปีบญัชี 2564 
 6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชี

รายเดียวกัน ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 
 7. ประวตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
 8. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42  
 10. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 
 11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 
 12. 

13. 
แบบส่งค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 
แบบขอรับรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบเล่ม 

 14. หนงัสือมอบฉนัทะ (ขอแนะน าให้ใช้ แบบ ข. และโปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ) 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติก าหนดจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ครัง้ที่ 42 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการ ดงัต่อไปนี ้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครั้งที่  41 ซึ่ งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่  17 
มกราคม 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เลขานุการบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. 

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อ       
วนัศกุร์ที่ 17 มกราคม 2563  มีความถกูต้องตรงตามมติของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นดงักล่าว  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2563  

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดัท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 
สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมลูครบถ้วนและเพียงพอ 
จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 
กนัยายน 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2.  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี สิน้สดุ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงักล่าว  

วาระนีไ้ม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 
2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2.  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 
30 กันยายน 2563 พร้อมทัง้รายงานของผู้ สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระส าคญัดงันี ้

รายการ 
งบการเงินรวม 

(บาท) 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

(บาท) 
• สินทรัพย์รวม  17,794,065,194 12,188,514,241 
• หนีส้ินรวม  8,507,095,267 2,864,834,392 
• ส่วนของผู้ ถือหุ้น  9,286,969,927 9,323,679,849 
• รายได้รวม  4,386,302,129 584,830,878 
• ก าไรสทุธิ                          

- ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 62,471,233 199,300,920 
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (23,603,013) 0.00 

• ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.03 0.10 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรของบริษัทจากผลประกอบการส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 
กันยายน 2563  

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีก าไรสุทธิ
ส าหรับจ่ายเงินปันผล จ านวน 62.47 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียง
พอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และบริษัทได้จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจ ากัด”) และข้อ 41 ของข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ทนุส ารองตามกฎหมายที่บริษัทได้
จดัสรรเงินไว้แล้ว มีจ านวน 331.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.31 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงไม่
ต้องจดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม  
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คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 38.24 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่
ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนส ารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงิน
รวม ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ข้อมูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับรอบปีบัญชี 2562 และปี 2563 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
รอบปีบัญชี 2562* 

(ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 
รอบปีบัญชี 2563  

(ต.ค. 62 - ก.ย. 63) 
ก าไรสทุธิ ตามงบการเงินรวม (บาท) 1,597,122,346 62,471,233 
หกั:จดัสรรส ารองตามกฎหมายและส ารองเพื่อการลงทนุอื่น (บาท) 118,000,000 - 
ก าไรสทุธิคงเหลือส าหรับจ่ายเงินปันผล (บาท) 1,479,122,346 62,471,233 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 1,911,926,537 1,911,926,537 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.00 0.02 
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท) 1,911,926,537 38,238,531 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิหลงัจดัสรร   129.26% 61.21%  

 

หมายเหต ุ * ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัที่ 30 
กนัยายน 2562 โดยรวมผลการด าเนินงานของ GOLD ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 และก าไร
ที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้น GOLD ภายหลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และส ารองตามกฎหมาย 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไร
ของบริษัทจากผลประกอบการส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 38.24 ล้าน
บาท จากก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรร โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
(Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันจนัทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทัง้นี ้
บริษัทได้จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไม่ต้องจดัสรรก าไรไว้เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวข้างต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 61.21 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม หลงั
หักส ารองตามกฎหมายและส ารองเพื่อการลงทุนอื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นอตัราที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42  

หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล ตามหลกัเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 
47 ทวิ ก าหนด 

 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้
กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระสามารถรับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกก็ได้  

ปัจจุบนั บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 8 ท่าน ส าหรับกรรมการของบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญั  
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 มีจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้  

1. นายสวุิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
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2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

3. นายนรรัตน์ ล่ิมนรรัตน์ กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
พิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 ในช่วง
ระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 
ที่ผ่านมา ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการ 
ทัง้ 3 ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 แล้ว มีความเห็นว่า บุคคล
ทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้าม
แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) อีกทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 
สามารถท าประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง และในช่วงที่ผ่านมา บุคคลทัง้ 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านข้างต้น กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยประวตัิกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้
ข้อสรุปความเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและ
ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการ
บริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจกับบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท สามารถท าประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง อีกทัง้  ในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชดุย่อยได้เป็นอย่างดี  

ส าหรับนายสวุิทย์ จินดาสงวน กรรมการบริษัท ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 16 ปี 11 เดือน 
นับตัง้แต่เข้ารับต าแหน่ง และกรณีที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 มีมติอนุมัติเแต่งตัง้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหน่ึง เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยหากนายสวุิทย์ จินดาสงวน ได้
ด ารงต าแหน่งจนครบวาระดงักล่าว จะรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็น 19 ปี 11 เดือน ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแล้วว่า นายสวุิทย์ จินดาสงวน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหนึ่งนัน้ มีคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหาร
จัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  รวมทัง้
สามารถให้ข้อมลูและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของ
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กลุ่มบริษัท ตลอดจนการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ กฎหมาย หรือแนวปฏิบตัิเก่ียวกับกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ผลบงัคบัใช้ในปัจจุบนั นอกจากนี ้นายสวุิทย์ จินดาสงวน ได้ทราบและเข้าใจถึงพฒันาการและความเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึน้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการด าเนินธุรกิจ
ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้วยเหตุนี ้คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเสนอให้น าชื่อ
กรรมการทัง้ 3 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 
ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้

1. นายสวุิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

3. นายนรรัตน์ ล่ิมนรรัตน์ กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษทัและการแต่งตัง้กรรมการใหม่  

เนื่องจากวาระนี้เป็นเร่ืองที่มีความเกี่ยวเนื่องกนักบัวาระที่ 7 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอนมุติัการแก้ไขกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามของบริษัท ดงันัน้ หากวาระนีไ้ม่ไดรั้บการอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระที ่7 ต่อไป 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับแผนงานของบริษัทที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินธุรกิจและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนเพื่อสร้างความสมดุลของ
เงินลงทุนและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท จ านวน 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็นจ านวน 9 ท่าน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการก ากับดูแลการลงทุนของและการด าเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในอนาคต  ทัง้นี  ้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่ ทัง้
ความเหมาะสมด้านคณุวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการ รวมทัง้ความช านาญเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นให้เสนอชื่อนายก าพล ปญุโสณี ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและความยัง่ยืนของบริษัท เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท  

 ทัง้นี ้นายก าพล ปญุโสณี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจและการลงทนุในหลายธุรกิจ 
ซึ่งเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับแผนงานในการขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทในอนาคต รวมทัง้เป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง โดยประวตัิของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

นอกจากนี ้ตามที่บริษัทประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้า
รับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2563 ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผ่าน
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ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัทแต่อย่างใด 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยอิสระและมีข้อสรุปความเห็นว่า การเพิ่มต าแหน่ง
กรรมการบริษัท จ านวน 1 ท่าน และการเสนอชื่อนายก าพล ปุญโสณี เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ซึ่งได้ผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า การเพิ่มจ านวนกรรมการดงักล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากับดแูล
การลงทนุและการด าเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในอนาคต อีกทัง้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ของ
บริษัทในครัง้นี ้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจและการลงทนุในหลายธุรกิจ อนั
เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัททัง้ในปัจจุบนัและธุรกิจใหม่ที่อาจมีการเข้าลงทุนในอนาคต รวมทัง้
เป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต.  

ด้วยเหตุนี ้คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเสนอให้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท จ านวน 1 ท่าน 
จากเดิม 8 ท่าน เป็นจ านวน 9 ท่าน และการอนุมัติแต่งตัง้นายก าพล ปุญโสณี ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและความยัง่ยืนของบริษัท เป็นกรรมการใหม่
ของบริษัท รวมทัง้อนุมตัิการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการ
จดทะเบียนแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และ/หรือด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการของบริษัทเสร็จสมบรูณ์ 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบัการเสนอเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทและการแต่งตัง้นายก าพล ปญุโสณี 
เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทในวาระการประชุมก่อนหน้า รวมทัง้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการตาม
โครงสร้างการจัดการของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งนายก าพล ปญุโสณี ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
แก้ไขกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท ดงันี ้
เดิม  
“กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย         
ชยัเกรียงไกร และนายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการสองในส่ีคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั” 

แก้ไขเป็น 
“กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย                
ชัยเกรียงไกร นายวรวรรต ศรีสอ้าน และนายก าพล ปุญโสณี กรรมการสองในห้าคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทตามข้อความที่เสนอข้างต้น รวมทัง้อนุมัติการมอบหมายให้
บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามของบริษัท ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามความจ าเป็นและเหมาะสม
เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทเสร็จสมบรูณ์ 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี 2564  

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กับอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัท่ีมี
ขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทัง้ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่ในคณะกรรมการชดุย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ ซึง่ทกุปี 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบือ้งต้น 
เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาด
กิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท  มีความเห็นว่า เนื่องจากมี
การเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยจากการขยายตวัทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ครัง้ที่ 42 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ส าหรับรอบปีบัญชี 
2564 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท เพิ่มจากค่าตอบแทนส าหรับรอบ
ปีบญัชี 2563 (วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท) โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม พิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่
ได้รับการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. 

รายละเอียดอตัราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยส าหรับรอบปี
บญัชี 2564 เทียบกบัรอบปีบญัชี 2563 สรุปดงันี ้ 

ค่าตอบแทนส าหรับ 

รอบปีบญัชี 2563 (ปีที่ผ่านมา) 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563)  

รอบปีบญัชี 2564 (ปีที่เสนอ) 
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564)  

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

1. คณะกรรมการบริษัท     
- 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. คณะกรรมการบริหาร *     
- 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. คณะกรรมการก ากบัดแูล
บรรษัทภิบาล 

    

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

6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่ม ี ไม่มี 
หมายเหต ุ* กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน 
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ส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการจ่ายในรอบปีบญัชี 2563 รวมเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 10,000,000 บาท โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ได้แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทน
พิเศษส าหรับรอบปีบญัชี 2563 ทัง้นี ้รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบคุคลส าหรับปี 2563 ปรากฏอยู่ใน
หวัข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ของรายงานประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยส าหรับรอบปีบญัชี 2564 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
12,000,000 บาท เพิ่มจากค่าตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชี 2563 (วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท) โดยในส่วน
ค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 
พิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และตามข้อ 35 ของ
ข้อบังคับบริษัท ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททกุปี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการคดัเลือกผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2564 ตามกระบวนการท่ีก าหนด
และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปี
บญัชี 2564 เนื่องจากมีความเห็นวา่ ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้ปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทนัตามก าหนดเวลา  มีความ
เป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี ้ยงัเป็นบริษัทท่ีได้รับการ
ยอมรับทัง้ในประเทศและระดบัสากล มีทีมงานท่ีมีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงนิของบริษทั
เป็นอย่างดี โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี  ้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทส าหรับรอบปีบญัชี 2564  

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ 
 (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2555 – 2556 และปี 2563 รวม

ระยะเวลา 3 ปี) 
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่3920 และ/หรือ 
 (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2558 - 2562 รวมระยะเวลา 5 ปี) 
3. นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195  
 (ยงัไม่เคยท าการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท) 

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด และผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนัน้ เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท โดยไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
กบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมคีวามเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท โดยไม่
มีผู้ สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ ลงนามในรายงานของผู้ สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่
เก่ียวข้องก าหนด 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 
2564 เป็นจ านวนเงิน 750,000 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2563 โดย
ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึง่ถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง  

 

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
รอบปีบญัชี 2563 
(ปีที่ผ่านมา) 

รอบปีบญัชี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

เพิ่มขึน้/ ลดลง 

ค่าสอบบญัชีของบริษัท 800,000 บาท 750,000 บาท ลดลง 50,000 บาท 
ค่าบริการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี - 

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2564 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่า
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความ
เชี่ยวชาญในการสอบบญัชี และปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษทั 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้ ได้พิจารณาอตัราค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ดงักล่าว โดยเปรียบเทียบกบัอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียง
กนัแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราที่เหมาะสม  

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาและกลัน่กรองอย่างเหมาะสมแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ 
 (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2555 – 2556 และปี 2563 รวม

ระยะเวลา 3 ปี) 
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่3920 และ/หรือ 
 (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2558 - 2562 รวมระยะเวลา 5 ปี) 
3. นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195  
 (ยงัไม่เคยท าการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท) 

ส าหรับข้อมลูเก่ียวกับประสบการณ์การท างานและความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีแต่ละราย มีรายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6. 

ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ท าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทัง้สามคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จ ากัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 เป็น
จ านวนเงิน 750,000 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2563 ทัง้นี ้
ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึง่ถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 10  พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคับของบริษทัที่เกี่ยวกบัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่มีการออกพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
(“พระราชก าหนด”) และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 19 เมษายน 2563 โดยพระราชก าหนดดงักล่าวได้ยกเลิกประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์
ปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นหลัก 2 ประการ ได้แก่ (1) ยกเลิกข้อก าหนดเดิมที่
ก าหนดให้ต้องมีผู้ ร่วมประชมุอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชมุอยู่ในสถานที่ประชมุเดียวกนั และ (2) ข้อก าหนดที่
ให้ผู้ ร่วมประชมุต้องอยู่ในประเทศไทย 

ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดดงักล่าว 
บริษัทจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทที่เก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือ
หุ้นในข้อ 22 ข้อ 29 ข้อ 30 ข้อ 32 และข้อ 33 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดงัต่อไปนีแ้ทน และ
มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้แก้ไข และ/หรือเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนือ้หาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทเสร็จสมบรูณ์ 

 
 

ข้อบังคับบริษทัฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 22.  
ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุไม่น้อย
กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ  
 

ในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชมุอาจ
ก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและด าเนินการ
ใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดย
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1/3 (หนึ่งในสาม) 
ขององค์ประชมุต้องอยู่ในที่ประชมุแห่งเดียวกนั และกรรมการ
ทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการ
ประชมุ  
 

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องกระท า
ผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือ
ทัง้เสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายที่เข้าร่วม
ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทัง้ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบนัทึกดงักล่าว และมีระบบควบคุม
การประชมุทีม่ีองค์ประกอบพืน้ฐานของการท างานเป็นไปตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  
 

ข้อ 22.  
ในการประชมุคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุม
แห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้อง
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุ  
 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมอาจ
ก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและด าเนินการใด ๆ 
ในการประชุมดงักล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการ
ประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ที่ใช้บังคับในขณะน้ัน และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตาม
วิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับน้ี 
 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 
 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ง
มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียง
หน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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ข้อบังคับบริษทัฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็ก 
ทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น 
ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอนัสามารถนบัเป็นองค์ประชุมได้ 
และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกบัการประชมุตามวิธีการที่บญัญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบงัคบัฉบบันี ้
 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ
ซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
ข้อ 29.  
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
สามญัประจ าปี ภายใน 4 (ส่ี) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า 
การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือ
หุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 (สิบ) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนั
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น
ภายใน 45 วนั (ส่ีสิบห้า) นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือ    
ผู้ ถือหุ้ นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน (ส่ีสิบห้า) นับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใ้ห้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคับฉบบั
นี ้ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
 

ข้อ 29.   
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
สามญัประจ าปี ภายใน 4 (ส่ี) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัท 
 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคน
หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
(สิบ) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วัน (ส่ีสิบห้า) นับแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ ถือ
หุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุ
เองก็ได้ภายใน 45 วนั (ส่ีสิบห้า) นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร  
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะ
ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี  ้ผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก
การจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
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ข้อบังคับบริษทัฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 
ทั้งน้ี การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าว
ต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ที่ใช้บังคับในขณะน้ันหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
น้ันมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับน้ี 

ข้อ 30.  
ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือ
นดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุและ
เร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิหรือ
เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทัง้นีใ้ห้
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 
(สาม) วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัด้วย 

ข้อ 30.  
ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนัด
ประชมุระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุและเร่ืองที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว
และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
(เจ็ด) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 
(สาม) วันด้วย โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซ่ึงจะต้องจัดส่งตามระยะเวลา
และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในวรรคน้ีและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย 
โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 32.  
ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คนหรือไม่น้อยกว่า 
1/2 (กึ่งหนึ่ง) ของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัด
ไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชัง่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือ
หุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 
ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอ  ให้นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยัง
ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุมในการประชุม
ครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 32.  
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่ง
เดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 
(ยี่สิบห้า) คนหรือไม่น้อยกว่า 1/2 (กึ่งหนึ่ง) ของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หน่ึงในสาม) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไป
แล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชัง่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็น
องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัด
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชุมผู้
ถือหุ้ นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ   ให้นัด
ประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 
(เจ็ด) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บังคับว่าต้อง
ครบองค์ประชมุ 



13 

ข้อบังคับบริษทัฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 33.  
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน
ในที่ประชุมโดยต าแหน่ง หากประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชมุชัว่คราวเฉพาะในการประชมุคราวนัน้ 

ข้อ 33.  
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่ง
เดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธาน
กรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุมโดยต าแหน่ง หาก
ประธานกรรมการไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้ นซึ่ง เข้าร่วม
ประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะในการ
ประชมุคราวนัน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัท 22 ข้อ 29 ข้อ 30 ข้อ 32 และข้อ 33 ในเร่ืองที่เก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุม   
ผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชก าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
และอนุมตัิการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียน
แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้แก้ไข และ/หรือเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามค าสั่ง ของ
นายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนือ้หาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 
เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทเสร็จสมบรูณ์ 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 11  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 
และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายชื่อ
ดงักล่าวในวนัจนัทร์ที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2564 อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิ
จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามที่เก่ียวข้องกบัการประชมุในแต่ละวาระ 
หรือข้อมลูอื่นที่ส าคญัของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ ผ่าน E-mail: uv-comsec@univentures.co.th หรือทางไปรษณีย์ มายงั
เลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี   
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสาร มายังหมายเลขโทรสาร (02) 255-9418 โดยแบบส่งค าถามล่วงหน้ามี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12. เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจดัการจะได้เตรียมข้อมลูเพื่อการชีแ้จงในวนัประชมุ 
ทัง้นี ้บริษัทได้เชิญผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ค าอธิบายหรือตอบข้อซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  เก่ียวกบั
งบการเงินของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้นด้วย 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 ในวนัศกุร์ที่ 15 มกราคม 2564 
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทัง้นี ้
บริษัทจดัเตรียมอาหารว่างไว้รับรองผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชมุ 1 ชุดต่อ 1 ท่าน อย่างไรก็ดี ไม่อนุญาตให้รับประทาน
อาหารในบริเวณสถานที่จดัการประชุมตามมาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน

การประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 14. 
หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ
และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.univentures.co.th โดยให้เลือกใช้
แบบใดแบบหน่ึง ตามที่ระบไุว้เท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์หนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย  

 

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

                                                                                               (นายก าพล   ปญุโสณี) 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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