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ที่ ยว.  011/2559 
ทะเบียนเลขที่ 0107537001030  

วนัท่ี 23 มีนาคม 2559 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 37/2559 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติที่จะจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี ครัง้ที่ 37/2559 ในวนัจนัทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลบั ชัน้  8 ปาร์คเวนเชอร์   อี
โคเพลก็ซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  17 ธันวาคม 
2558 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ที่ได้จดัขึน้ในวนัพฤหสับดีที่ 17 ธันวาคม 2558 
และได้มีการจดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการ
ประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ทีไ่ด้จดัขึน้ในวนัพฤหสับดี
ที่ 17 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครัง้ดงักลา่ว  ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มี
การบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว   

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 
2558 ตามเอกสารแนบ 2 และรายงานผลการจัดตัง้กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
(“REIT”) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558  ให้ที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นรับทราบ และเนื่องจากในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิให้
จดัตัง้ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (“REIT”) ในขณะนีท้รัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“Golden Ventures REIT”) ได้ด าเนินการจดัตัง้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 
2559 และจะเร่ิมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยวนัแรก ตัง้แต่วนัที่ 4 เมษายน 2559 เป็น
ต้นไป คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท โดยแยกเป็น 2 วาระ ดงันี ้
2.1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 
2.2  รับทราบผลการจดัตัง้กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า (“REIT”) 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 38 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ
วันที่  31 ธันวาคม 2558  ซึ่งผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรอง
ทัว่ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 ซึ่งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วเรียก
ประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ที่ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล และจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 

ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทุนส ารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทุน ความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  โดยในปี 2558 บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับจ่ายเงินปันผล 350,217,453 
บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจึงสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตาม
จ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 41 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจัดสรรก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 

 
 จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน  24,500,000 บาท 
 จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 210,311,919 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัศกุร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิใน
การรับเงินปันผลและก าหนดปิดสมดุทะเบียนในวนัจนัทร์ที่ 14 มีนาคม 2559  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุ
ที ่18 พฤษภาคม  2559 
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ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักลา่วข้างต้นเป็นอตัราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม และคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 60.05 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมหลงัหกัก าไรที่รับรู้ในทางบญัชี ซึง่มิใช่เงินสด ประจ าปี 2558 
โดยสามารถเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมาได้ดงันี ้ 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2558 ปี 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

 ก าไรสทุธิ ตามงบการเงินรวม (บาท)       630,942,311 428,743,825 
 หกั:ก าไรท่ีรับรู้ในทางบญัชี (ไมใ่ช่เงินสด) (บาท)  280,724,858 182,615,067 
 ก าไรสทุธิคงเหลอืส าหรับจ่ายเงินปันผล (บาท)  350,217,453 246,128,758 
 จ านวนหุ้น (หุ้น)  1,911,926,537 1,911,926,537 
 อตัราในการจา่ยเงินปันผลตอ่หุ้น  (บาท/หุ้น)  0.110 0.075 
 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (บาท)  210,311,919 143,394,490 
 สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ  60.05% 58.26% 

 
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ    คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2559 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสามในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดย
ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการที่
ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 3 คน  คือ  
1. นายนรรัตน์               ลิม่นรรัตน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสทิธิชยั             ชยัเกรียงไกร กรรมการ  
3. นายวรวรรต        ศรีสอ้าน  กรรมการ  
ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัท 

  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
กรรมการทัง้ 3 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.
2535 และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง จึงมีมติเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและสรรหาซึง่ไมร่วมกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาผู้มีสว่นได้เสยี โดยให้เสนอท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 (ครัง้ที่ 37/2559) เลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คนกลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้
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1. นายนรรัตน์               ลิม่นรรัตน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสทิธิชยั             ชยัเกรียงไกร กรรมการ  
3. นายวรวรรต        ศรีสอ้าน  กรรมการ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณา คือ 
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ มีคุณสมบตัิที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ถึงแม้ว่าจะด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปี เนื่องจากในช่วงของการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระนัน้ นายนรรัตน์ ลิม่นรรัตน์ 
ได้แสดงความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 

ส าหรับประวตัิยอ่และข้อมลูที่เก่ียวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
ปรากฏตามประวตัิย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้น พร้อมกับหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้นี ้ตาม
เอกสารแนบ 3 

 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ   คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่ห้ามมิให้บริษัท
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท  และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 28 ก าหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจ านวนที่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นก าหนดซึ่งที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี ครัง้ที่ 36/2558 ได้มีมติก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2558 โดยก าหนด
วงเงินของคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกบัคา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไมเ่กินจ านวนเงิน 8,000,000 
บาท  
 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาอยา่งรอบคอบในเร่ืองคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการและ 
คณะกรรมการชุดย่อยโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน รายงานผลการส ารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ ประกอบกบัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ  
และได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป   
โดยให้อตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทประจ าปี 2559 เป็นอตัราเทา่กบัปี 2558  
 

ทัง้นี ้ คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2559 เมื่อรวมกบัคา่ตอบแทนพเิศษ (ถ้าม)ี จะไมเ่กิน
วงเงิน 9,000,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 1,000,000 บาท โดยในสว่นคา่ตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นส าคญั 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2559 ดงันี ้
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ค่าตอบแทนส าหรับ 

ประธาน สมาชิก 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 
คณะกรรมการบริษัท  25,000 20,000 20,000 10,000 
คณะกรรมการบริหาร * - 25,000 - 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 - 
คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 22,000 - 18,000 - 

*  ไมร่วมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2559 เมื่อรวมกบัคา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่
เกินวงเงิน 9,000,000 บาท โดยในสว่นคา่ตอบแทนพเิศษให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผู้
พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นส าคญั 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535และ
ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 35 ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบ
บญัชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 25 
กมุภาพนัธ์ 2559 ให้พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 และคณะกรรมการบริษัท
มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิให้แต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 10 บริษัทโดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2559 

1. นายนิรันดร์ ลลีาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 2316  
(ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ตัง้แต่ปี 2551 ถึงปี 2559 และเป็นผู้ ลงนามในรายงานของ
ผู้สอบบญัชี ตัง้แตปี่ 2551 ถึงปี 2554) และ/หรือ  

2. นางวิไล บรูณกิติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3920  
(ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ตัง้แต่ปี 2558 ถึงปี 2559 และเป็นผู้ ลงนามในรายงานของ
ผู้สอบบญัชี ปี 2558) และ/หรือ  

3. นายเอกสทิธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195  
(ยงัไมเ่คยปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท) และ/หรือ 

4. นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494 
(ยงัไมเ่คยปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท) 
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ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เสนอราคาค่าบริการสอบบญัชีที่สมเหตสุมผลเมื่อเปรียบเทียบกบั
ขอบเขตของงาน และจ านวนบริษัทยอ่ยที่เพิ่มขึน้อีก 1 บริษัท โดยคา่ตอบแทนสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย 10 
บริษัท มีจ านวนเงินทัง้สิน้ 3,080,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 260,000 บาท หรือร้อยละ 9.22 

ทัง้นีบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 4 ท่านไม่มีความสมัพนัธ์และสว่นได้เสียกบับริษัท 
บริษัทยอ่ย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบญัชีทัง้ 4 ท่านข้างต้น ไม่มี
ผู้สอบบญัชีทา่นใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีเป็นเวลา 5 ปีติดตอ่กนั 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแตง่ตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย 10 บริษัท โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. นายนิรันดร์ ลลีาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ 
2. นางวิไล บรูณกิติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3920 และ/หรือ 
3. นายเอกสทิธ์ิ                           ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195 และ/หรือ 
4. นางสาวนภาพร                       สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494 

 

เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2559 โดยก าหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 3,080,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ( ครัง้ที่ 37/2559 ) ในวนัจนัทร์ที่ 25 เมษายน 
2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330  โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 12.00 น. 

อนึง่ เพื่อความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้
นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 11 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 


