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ที่ ยว.  010/2557 
ทะเบียนเลขที่ 0107539001030  

วนัท่ี 21 มีนาคม 2557 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 35/2557 
 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติที่จะจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี ครัง้ที่ 35/2557 ในวนัจนัทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วคิเตอร์คลบั ชัน้  8 ปาร์คเวนเชอร์   
อีโคเพลก็ซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 34/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 

2556 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 34/2556 ที่ได้จดัขึน้ในวนัองัคารที่ 23 เมษายน 

2556 และได้มีการจัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th แล้ว โดยมี
รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 34/2556 ที่ได้จดัขึน้ในวนั
องัคารที่ 23 เมษายน 2556 ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่
ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว   

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ซึง่ปรากฏในรายงาน ประจ าปี 2556

ตามเอกสารแนบ 2 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556  ให้ที่ประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 38 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่  
31 ธันวาคม 2556  ซึ่งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ

http://www.univentures.co.th/
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และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2556 ซึ่งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้
นี ้ตามเอกสารแนบ 2 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 

ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุส ารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทุน ความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  โดยในปี 2556 บริษัทมีก าไรสุทธิ 175,355,639 บาท และไม่มียอด
ขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ซึ่ง
ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 
นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 41 บริษัทต้อง
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 
2556 และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 

 
 จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน  12,194,662 บาท 
 จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 95,596,327 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่

ผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัพธุที่ 12 มีนาคม 2557 เพื่อสทิธิในการรับ
เงินปันผลและก าหนดปิดสมดุทะเบียนในวนัพฤหสับดีที่ 13 มีนาคม 2557  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัองัคาร
ที ่20 พฤษภาคม  2557 

 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักลา่วข้างต้นเป็นอตัราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม และคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 54.52 ของก าไรสทุธิหลงัหกัก าไรที่รับรู้ในทางบัญชี ซึ่งมิใช่เงินสด ประจ าปี 2556 โดยสามารถ
เปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดงันี ้ 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2556 ปี 2555 

 ก าไรสทุธิ ตามงบการเงินรวม (บาท)  175,355,639 211,947,102 
 หกั:ก าไรท่ีรับรู้ในทางบญัชี (ไมใ่ช่เงินสด) (บาท)  0 169,000,000 
 ก าไรสทุธิคงเหลอืส าหรับจ่ายเงินปันผล (บาท)  175,355,639 42,947,102 
 จ านวนหุ้น (หุ้น)  1,911,926,537 1,911,926,537 
 อตัราในการจา่ยเงินปันผลตอ่หุ้น  (บาท/หุ้น)  0.050 0.022 
 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (บาท)  95,596,327 42,062,384 
 สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ  54.52% 97.93% 

 
 
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ    คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2557 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสามในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดย
ให้กรรมการที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการ
ที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 3 คน  คือ  
1. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายปณต สริิวฒันภกัดี  กรรมการ  
3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน  กรรมการ  
ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ผา่นทางเว็บไซด์ของบริษัทภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัท 

  
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ

ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาผู้มี
ส่วนได้เสียให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายปณต สริิวฒันภกัดี  กรรมการ  
3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน  กรรมการ  
เนื่องจากเห็นว่าบคุคลดงักลา่วข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท  ตามกฎเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยประวตัิย่อและข้อมลูที่เก่ียวข้อง
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ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามประวตัิย่อของกรรมการที่
ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 3 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2557 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบญัญตัมิหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 28 
ก าหนดให้กรรมการได้รับคา่ตอบแทนตามจ านวนที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนดซึง่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที ่
34/2556 ได้มีมติก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2556 โดยก าหนดวงเงินของคา่
เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกบัคา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้าม)ี ไมเ่กินจ านวนเงิน 7,000,000 บาท  
 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาอยา่งรอบคอบในเร่ืองคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการและ 
คณะกรรมการชดุยอ่ยโดยค านงึถึงผลประกอบการของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภท 
เดียวกนั รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ ประกอบกบัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ  และได้ 
เสนอเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป   โดยให้
อตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทประจ าปี 2557 เป็นอตัราเทา่กบัปี 2556  
 

ทัง้นี ้ คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2557 เมื่อรวมกบัคา่ตอบแทนพเิศษ (ถ้าม)ี จะไมเ่กิน
วงเงิน 7,000,000 บาท โดยในสว่นคา่ตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณา
จดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นส าคญั รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2557 ดงันี ้

 

หมายเหต ุ *  ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท 

 

หนว่ย : บาท/บคุคล 

ประธานกรรมการ กรรมการ 
คา่เบีย้
ประชมุ 

คา่ตอบแทน 
รายเดือน 

คา่เบีย้
ประชมุ 

 

คา่ตอบแทน
รายเดือน 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  25,000 20,000 20,000 10,000 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร - 25,000 - 20,000* 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 - 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 22,000 - 18,000 - 
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ทัง้นี ้คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2557 เมื่อรวมกบัคา่ตอบแทนพเิศษ (ถ้าม)ี จะไมเ่กิน
วงเงิน 7,000,000 บาท โดยในสว่นคา่ตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผู้
พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นส าคญั 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 35 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 
2557 ให้พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2557 และคณะกรรมการบริษัทมีมติ
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิให้แต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย 8 บริษัทโดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายนิรันดร์ ลลีาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ  
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ  
3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4098 และ/หรือ  
4. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4795  

เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2557 ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ
ไชย สอบบัญชี จ ากัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน โดย
ค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 8 บริษัท มีจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,700,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 
จ านวน 100,000 บาท หรือร้อยละ 3.85  

ทัง้นีบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ไม่มีความสมัพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย 8 บริษัท โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. นายนิรันดร์ ลลีาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ  
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ  
3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4098 และ/หรือ  
4. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4795  
 
เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2557 โดยก าหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,700,000 บาท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 5 
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ขาย

ที่ดินให้แก่บุคคลเกี่ยวโยง 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“GOLD”) ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ยของบริษัท (ณ วนัที่ 27 ธนัวาคม 2556 บริษัท ถือหุ้น GOLD ในสดัสว่นร้อยละ 58.98) ประสงค์ที่จะขาย
ที่ดินจ านวน 35 โฉนด เนือ้ที่รวม 31-0-70 ไร่ พร้อมสิ่งปลกูสร้างจ านวน 11 รายการ และพืน้ท่ีสว่นท่ีปรับปรุงพฒันา
อื่นๆ ซึ่งตัง้อยู่ที่ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานครให้แก่ บริษัท สริิทรัพย์พฒันา 
จ ากัด (“สิริทรัพย์พัฒนา”) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกับบริษัท และ GOLD ในราคา 980 ล้านบาท โดย
รายละเอียดการเข้าท ารายการปรากฏในสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
เอกสารแนบ 6  
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี (นายปณต สริิวฒันภกัดี นาย
ฐาปน สริิวฒันภกัดี นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร และนายธนพล ศิริธนชยั) ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ การจ าหนา่ย
สนิทรัพย์ดงักลา่วของ GOLD มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท เนื่องจากการที่ GOLD ได้รับเงินสดจาก
การขายสนิทรัพย์ที่มิได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจบุนั จ านวน 980 ล้านบาท เพื่อช าระหนีต้อ่สถาบนั
การเงิน และใช้เป็นเงินทนุในการด าเนินโครงการอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ  ในท าเลอื่นท่ีมีศกัยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุได้ตามแผนงานนัน้ อาจเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ GOLD มีผลด าเนินงานท่ีดีขึน้ใน
อนาคต สง่ผลให้บริษัท มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุใน GOLD ตามที่คาดหวงัไว้  นอกจากนี ้ ราคาใน
การขายที่ดินดงักลา่วยงัเป็นราคาที่เหมาะสม ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงเห็นควรเสนอตอ่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของ GOLD โดยบริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท แคปปิตอล 
แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจดัท าความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอสิระตอ่การเข้าท า
รายการดงักลา่ว เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่รายละเอยีดรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
บริษัท จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2557 ครัง้ที่ 35/2557 ในวนัจนัทร์ที่ 21 เมษายน 
2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330  โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 07.30 น. 
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อนึง่ เพื่อความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้
นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 13 หรือสามารถ Download หนงัสือ
มอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้ที่ www.univentures.co.th โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึง่ ตามที่ระบไุว้
เทา่นัน้ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
       (นายวรวรรต   ศรีสอ้าน) 

                                    กรรมการผู้จดัการใหญ่ 


