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ที่ ยว. 053/2564 
ทะเบียนเลขที่ 0107537001030  
 

วนัท่ี 13 ธันวาคม 2564 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 43 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 16 ธันวาคม 2564 
 2. แบบ 56-1 One Report ปี 2564 และงบการเงินส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 ในรูปแบบ QR Code 
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ไดร้ับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  และ     

นิยามกรรมการอิสระ 
 4. ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัรอบปีบญัชี 2565 
 5. รายนามและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีบญัชี 2565 
 6. ประวตัิกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
 7. ขอ้บงัคบัของบรษิัทเฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 8. ขอ้ปฏิบตัิการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์วิธีมอบฉันทะ และแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบั

การประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 
 9. เกณฑแ์ละแบบส่งค าถามลว่งหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 
 10. แบบขอรบัเอกสารในรูปแบบเล่ม 
 11. หนงัสือมอบฉนัทะ  

  ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท ยูนิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติก าหนดจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 ครัง้ที่ 43 ในวันศุกรท์ี่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑท์ี่
ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพรอ้มดว้ย
ความเห็นของคณะกรรมการ ดงัต่อไปนี ้

 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที ่16 ธันวาคม 
2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เลขานุการบริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 16 ธันวาคม 2564 และบรษิัทไดจ้ดัส่งรายงานการประชมุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”)  ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้ง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
www.univentures.co.th แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 

ความเหน็คณะกรรมการ การบนัทึกรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 
16 ธันวาคม 2564  มีความถูกตอ้งตรงตามมติของที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
รบัรองรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าว  

จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี สิน้สุดวนัที ่30 กันยายน 2564  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทไดจ้ดัท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัปี 
สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ขอ้มลูครบถว้นและเพียงพอ 
จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับ ปี สิน้สุดวันที่  30 
กนัยายน 2564 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2.  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัปี สิน้สดุ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ดงักล่าว  

วาระนีไ้ม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 
2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการ
บญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2.  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 
30 กันยายน 2564 พรอ้มทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากดั และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ สรุปสาระส าคญัดงันี ้

รายการ 
งบการเงินรวม 

(บาท) 
งบการเงินเฉพาะบรษิัท 

(บาท) 
• สินทรพัยร์วม  16,950,244,515 11,874,013,978 
• หนีส้ินรวม  6,454,165,200 2,298,654,528 
• ส่วนของผูถื้อหุน้  10,496,079,315 9,575,359,450 
• รายไดร้วม  3,427,633,223 509,444,998 
• ก าไรสทุธิ                          

- ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ 30,169,077 209,781,701 
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ (24,775,373) - 

• ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.016 0.110 

จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีรว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรของบริษัทจากผลประกอบการส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2564  

วัตถุประสงค์และเหตุผล ดว้ยผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีก าไรสุทธิ
ส าหรบัจ่ายเงินปันผล จ านวน 30.17 ลา้นบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียง
พอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และบริษัทไดจ้ัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบถว้นตามที่ก าหนดใน
มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจ ากัด”) และขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็น
ทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ทนุส ารองตามกฎหมายที่บริษัทได้
จดัสรรเงินไวแ้ลว้ มีจ านวน 331.00 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.31 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงไม่
ตอ้งจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม  
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คณะกรรมการบรษิัทจึงพิจารณาเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท รวมเป็นเงิน 30.59 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่
ก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุส ารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับรอบปีบัญชี 2563 และปี 2564 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
รอบปีบญัชี 2563* 

(ต.ค. 62 - ก.ย. 63) 
รอบปีบญัชี 2564  

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 
ก าไรสทุธิ ตามงบการเงินรวม (บาท) 62,471,233 30,169,077 
หกั:จดัสรรส ารองตามกฎหมายและส ารองเพื่อการลงทนุอื่น (บาท) - - 
ก าไรสทุธิคงเหลอืส าหรบัจ่ายเงินปันผล (บาท) 62,471,233 30,169,077 
จ านวนหุน้ (หุน้) 1,911,926,537 1,911,926,537 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.020 0.016 
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท) 38,238,531 30,590,825 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิหลงัจดัสรร (รอ้ยละ) 61.21 101.40 
หมายเหต*ุ ตามมติที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 เม่ือวนัจนัทรท์ี่ 25 มกราคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไร
ของบรษิัทจากผลประกอบการส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.016 บาท รวมเป็นเงิน 30.59 
ลา้นบาท จากก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรร โดยบรษิัทจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ 
(Record Date) ในวนัพธุที่ 8 ธันวาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุรท์ี่ 4 กมุภาพนัธ ์2565 ทัง้นี ้บรษิัทได้
จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ ดงันัน้ บรษิัทจึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทนุส ารองตาม
กฎหมายเพิ่มเติมอีก 

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวขา้งตน้ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 101.40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม หลงั
หักส ารองตามกฎหมายและส ารองเพื่อการลงทุนอื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นว่าเป็นอตัราที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากตอ้งรอการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 43  

หมายเหตุ ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาจะไดร้บัเครดิตภาษีเงินปันผล ตามหลกัเกณฑท์ี่ประมวลรษัฎากร มาตรา 
47 ทวิ ก าหนด 

 จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีรว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้ 15 ของขอ้บังคับของบริษัท ก าหนดให้
กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระสามารถรบัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกก็ได ้ 

ปัจจุบนั บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 9 ท่าน ส าหรบักรรมการของบริษัทที่พน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญั  
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 43 มีจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้  

1. รศ.ธิติพนัธุ ์ เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
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2. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

3. นายวรวรรต ศรีสอา้น กรรมการ  
กรรมการบรหิาร 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
พิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 43 ในช่วง
ระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2564 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 
ที่ผ่านมา ทั้งนี ้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่บริษัทไดก้ าหนดไว ้ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทแต่อย่างใด 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการ 
ทัง้ 3 ท่าน ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 43 แลว้ มีความเห็นว่า บคุคล
ทั้ง 3 ท่าน เป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติครบถว้นตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณอ์ันเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ 
สามารถท าประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง และในช่วงที่ผ่านมา บุคคลทั้ง 3 ท่าน ไดป้ฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านขา้งตน้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยประวตัิกรรมการที่เสนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาโดยอิสระและได้
ขอ้สรุปความเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรอง และ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวัง
แลว้ว่ามีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจกับบริษัท กล่าวคือ เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 68 
แห่ง พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
สามารถท าประโยชนใ์หก้ับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาไดป้ฏิบัติหนา้ที่ในฐานะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุย่อยไดเ้ป็นอย่างดี  

ส าหรบั รศ.ธิติพนัธุ ์เชือ้บุญชยั กรรมการบริษัท ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี 3 เดือน 
นับตัง้แต่เขา้รบัต าแหน่ง และกรณีที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 43 มีมติอนุมัติเแต่งตัง้กลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยหากรศ.ธิติพันธุ์ เชือ้บุญชยั 
ด ารงต าแหน่งจนครบวาระดงักล่าว จะรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็น 8 ปี 3 เดือน ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทได้
พิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแลว้เห็นว่า รศ.ธิติพนัธุ ์เชือ้บุญชยั ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัยฯ์ สามารถปฏิบัติหนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้เป็นผูม้ีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณด์า้นกฎหมาย อนัเป็นประโยชนต์่อการให้
ความเห็นและขอ้แนะน าดา้นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท 
รวมทั้งไดท้ราบและเขา้ใจถึงพัฒนาการและความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชนต์่อการติดตามดแูลผลการด าเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบรษิัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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ดว้ยเหตุนี ้คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเสนอใหน้ าชื่อ
กรรมการทั้ง 3 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 43 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทั้ง 3 
ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้
1. รศ.ธิติพนัธุ ์ เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

2. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

3. นายวรวรรต ศรีสอา้น กรรมการ  
กรรมการบรหิาร 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีรว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ไวอ้ย่างชดัเจนและโปรง่ใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้ับอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัท่ีมี
ขนาดกิจการใกลเ้คียงกัน รวมทัง้ เหมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ไดร้บั
มอบหมายใหท้ าหนา้ที่ในคณะกรรมการชดุย่อย จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มตามปรมิาณความรบัผิดชอบที่เพิ่มขึน้ ซึ่งทกุปี 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาโครงสรา้งและองคป์ระกอบค่าตอบแทนในเบือ้งตน้ 
เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ก่อนน าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาด
กิจการใกลเ้คียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคต มีความเห็นว่า 
เพื่อให้สอดคลอ้งกับหนา้ที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ครั้งที่  43 พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยทุกคณะ ส าหรบัรอบปีบญัชี 2565 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทน
พิเศษ (ถ้ามี) เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับรอบปีบัญชี 2564 อย่างไรก็ดี มีการ
ปรบัปรุงอตัราค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัทส าหรบัรอบปีบญัชี 2565 รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ดา้นล่าง และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรตาม
ความเหมาะสม พิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ไดร้ับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4. 

รายละเอียดอตัราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยส าหรบัรอบปี
บญัชี 2565 เทียบกบัรอบปีบญัชี 2564 สรุปดงันี ้ 

ค่าตอบแทนส าหรับ 

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

รอบปีบญัชี 2565 (ปีทีเ่สนอ) 
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565)  

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

1. คณะกรรมการบรษิัท     
- ประธาน 20,000  25,000 35,000  25,000 
- กรรมการ (ต่อคน) 10,000 20,000 25,000 20,000 
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ค่าตอบแทนส าหรับ 

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

รอบปีบญัชี 2565 (ปีทีเ่สนอ) 
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565)  

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

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. คณะกรรมการก ากบัดแูล
บรรษัทภิบาล 

    

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

(รวมค่าตอบแทนพิเศษ) ไม่เกนิ 12,000,000 บาท ไม่เกนิ 12,000,000 บาท 

6. สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ ไม่ม ี ไม่มี 
หมายเหต ุ* กรรมการบริหารที่ด  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการจ่ายในรอบปีบัญชี 2564 มีจ านวนรวมทั้งสิน้ 
5,014,000 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาครั้งที่  1/2564-65 มีมติไม่จัดสรร
ค่าตอบแทนพิเศษส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทัง้นี ้รายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นรายบคุคลส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 ปรากฏในขอ้ 8.1.2 (2) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในหนา้ 129 – 
130 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยส าหรบัรอบปีบญัชี 2565 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถา้มี) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากบัรอบปีบญัชี 2564 โดยอตัราค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบีย้ประชมุปรากฎตาม
ตารางขา้งตน้ และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร
ตามความเหมาะสม พิจารณาจากภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และประโยชนท์ี่ไดร้บัการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4. 

จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งรว่มประชมุ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั และตามขอ้ 35 ของขอ้บงัคบั
บรษิัท ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดด้  าเนินการคดัเลือกผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีบญัชี 2565 ตามกระบวนการท่ีก าหนด
และไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ส าหรบั
รอบปีบญัชี 2565 เนื่องจากมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด  
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ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินใหแ้ลว้เสร็จไดท้นัตามก าหนดเวลา 
มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี ้ยงัเป็นบริษัทที่
ไดร้บัการยอมรบัทัง้ในประเทศและระดบัสากล มีทีมงานท่ีมีมาตรฐานและมีประสบการณใ์นการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัทเป็นอย่างดี โดยก าหนดใหผู้้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้ เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบรษิัทส าหรบัรอบปีบญัชี 2565  
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ 
 (เป็นผูล้งนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทปี 2555 – 2556 และปี 2563 - 2564 

รวมระยะเวลา 4 ปี) 
2. นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4195 และ/หรือ 
 (ยงัไมเ่คยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท) 
3. นางสาวกนกอร  ภรูปัิญญวานิช ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 10512 และ/หรือ 
 (ยงัไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท) 
4. นางสาวนาฎศศิน  วฒันไพศาล       ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 10767 
 (ยงัไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท) 

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมาขา้งตน้นัน้ เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัท โดยไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
กับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดย
ไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดเป็นผูล้งนามในรายงานของผูส้อบบญัชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลกัเกณฑต์ามประกาศที่
เก่ียวขอ้งก าหนด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นชอบใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชี 
2565 เป็นจ านวนเงิน 850,000 บาท เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 โดย
ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถา้หากมี บรษิัทจะจ่ายตามจรงิ  

 

ข้อมูลการเปรียบเทยีบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีทีผ่่านมา 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
รอบปีบญัชี 2564 
(ปีทีผ่่านมา) 

รอบปีบญัชี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

เพิ่มขึน้/ ลดลง 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท 750,000 บาท 850,000 บาท เพิ่มขึน้ 100,000 บาท 
ค่าบรกิารอื่นนอกเหนือจากงานสอบ
บญัชี (non-audit fee) ของบรษิัท 

280,000 บาท ไม่ม ี - 

หมายเหต ุ ในรอบปีบญัชี 2564 ค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากงานสอบบญัชี (non-audit fee) ที่บริษัทจ่ายใหแ้ก่บริษัทในเครือของบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดแ้ก่ ค่าบริการจดัท ารายงานเรื่องการก าหนดราคาโอนตามประมวลรษัฎากร 

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากัด ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีบญัชี 2565 ของบริษัทย่อยของบริษัท รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5. 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยเห็นว่าบรษิัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาขา้งตน้ มีความเป็นอิสระ เป็นผูม้ีความรู ้
ความสามารถและมีความเขา้ใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพดว้ยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญใน
การสอบบญัชี และปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท รวมทัง้ ไดพ้ิจารณาอตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีดงักล่าว โดย
เปรียบเทียบกบัอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดของสินทรพัยใ์กลเ้คียงกนัแลว้ เห็นว่า
ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราที่เหมาะสม  



 

8 

ความเห็นคณะกรรมการ ตามขอ้เสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ไดพ้ิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแลว้ 
คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยมีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ 
 (เป็นผูล้งนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทปี 2555 – 2556 และปี 2563 - 2564 

รวมระยะเวลา 4 ปี) 
2. นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4195 และ/หรือ 
 (ยงัไมเ่คยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท) 
3. นางสาวกนกอร  ภรูปัิญญวานชิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 10512 และ/หรือ 
 (ยงัไมเ่คยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท) 
4. นางสาวนาฎศศิน  วฒันไพศาล       ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 10767 
 (ยงัไมเ่คยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท) 

ส าหรบัขอ้มลูเก่ียวกับประสบการณก์ารท างานและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีแต่ละราย มีรายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5. 

ทัง้นี ้ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีทัง้ส่ีคนไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด จดัหา
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีบญัชี 2565 เป็นจ านวนเงิน 
850,000 บาท เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัท ส าหรบัรอบปีบัญชี 2564 ทั้งนี ้ค่าสอบ
บญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถา้หากมี บรษิัทจะจ่ายตามจรงิ  

จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีรว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 43 
และมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีรายชื่อดงักล่าว
ในวันศุกรท์ี่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนุมัติจากที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 43 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีเ้ป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบั
การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บริษัทจึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้กรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัเขา้รว่มประชมุผู้ถือหุน้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(“แบบฟอรม์ลงทะเบียน”) และส่งแบบฟอรม์พรอ้มเอกสารยืนยนัตวัตน ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8. มายงับรษิัทภายใน
วนัศกุรท์ี่ 7 มกราคม 2565 เพื่อบรษิัทจะท าการยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุและจดัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) 
ส าหรบัเขา้ระบบการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ท่าน  

ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้ โปรดศึกษาขอ้ปฏิบตัิการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละวิธีการ
มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8. และกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทน าส่ง
มาใหท้่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ หรือดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัท www.univentures.co.th และน าส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ พรอ้มแบบฟอรม์ลงทะเบียนมายงับรษิัทภายในวนัศกุรท์ี่ 7 มกราคม 
2565 โดยบริษัทจะอ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์หนังสือมอบฉันทะใหแ้ก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
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นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมหรือขอ้มลูอื่นที่ส  าคญัของ
บริษัท ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม ผ่านทาง QR Code ในแบบส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9. หรือ
ผ่านทาง E-mail: uv-comsec@univentures.co.th หรือทางไปรษณีย ์มายงัเลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) 
ชัน้ 22 อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อคณะกรรมการ
บริษัทหรือฝ่ายจดัการจะไดเ้ตรียมขอ้มลูเพื่อการชีแ้จงในวนัประชุม ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทเขา้ร่วม
ประชมุ เพื่อใหค้  าอธิบายหรือตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกบังบการเงินของบรษิัทต่อผูถื้อหุน้ดว้ย 

 

 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

                                                                                               (นายก าพล   ปญุโสณี) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 




