
1 

 

ที่ ยว.  015/2560 
ทะเบียนเลขที ่0107537001030  

วนัท่ี 24 มีนาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 38/2560 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 37/2559 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 25 เมษายน 2559 

2. รายงานประจ าปี 2559 พร้อมงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. ประวตัิกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
 และนิยามกรรมการอิสระ 
4. ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2560 
5. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีและรายช่ือบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบญัชี

รายเดียวกนั 
6. ประวตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
7. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. การลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนใน

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

10. แผนท่ีตัง้โรงแรม ดิโอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพ 
11. แบบขอรับรายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบเลม่ 
12. แบบการสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
13. หนงัสอืมอบฉนัทะ (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข. และโปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ) 
   

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติก าหนดจัดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี ครัง้ที่ 38/2560 ในวนัพธุที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.ณ ห้อง Grand Ballrooms ชัน้ 3 โรงแรม  
ดิโอกุระ เพรสทีจ เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ 
ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  37/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  25 เมษายน 

2559 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ครัง้ที่  37/2559 เมื่อวันจันทร์ที่  25 
เมษายน 2559 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบริษัท ได้มีการจดัท ารายงานการ
ประชมุดงักลา่วและสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่
ผา่นเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที ่1 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ครัง้ที่ 37/2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัจนัทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อยา่งถกูต้องเพื่อให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

http://www.univentures.co.th/
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 
2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที ่2  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท และการ
เปลีย่นที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 38 ซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ
ประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ บริษัทจึงขอเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้
ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและการ
รับรองจากผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพี เอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลกัการบัญชีที่รับรองทัว่ไป รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที ่2  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2559 ซึง่
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแส
เงินสดส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพี เอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสาระส าคญัได้ 
ดงันี ้

(หนว่ย: บาท) 
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 สนิทรัพย์รวม                  38,896,687,033 11,793,816,390 
 หนีส้นิรวม                      21,378,403,416 3,017,808,128 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น             17,518,283,617 8,776,008,262 
 รายได้รวม                     17,315,552,950 730,553,735 
 ก าไรสทุธิ                          

- สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,075,688,653 446,035,882 
- ส่วนที่ เ ป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มี
อ านาจควบคมุ 

620,571,278 - 

 ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.56 0.23 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล และจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 41 ก าหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียน ซึ่งบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงั
หกัภาษีและทนุส ารองตา่งๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

ในปี 2559 บริษัท มีก าไรสทุธิส าหรับจ่ายเงินปันผล 741,207,986 บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสมประกอบกับ
บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 26,000,000 บาทและพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็น
เงินประมาณ 382,385,307 บาท ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ข้อมูลเปรียบเทียบกบัอัตราการจ่ายเงนิปันผลในปีที่ผ่านมา 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2559 ปี 2558 

ก าไรสทุธิ ตามงบการเงินรวม (บาท)  1,075,688,653      630,942,311 
หกั:จดัสรรส ารองตามกฎหมายและส ารอง 
เพื่อการลงทนุอื่น (บาท) 

(334,480,667) (280,724,858) 

ก าไรสทุธิคงเหลอืส าหรับจ่ายเงินปันผล (บาท)  741,207,986 350,217,453 
จ านวนหุ้น (หุ้น)  1,911,926,537 1,911,926,537 
อตัราในการจา่ยเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)  0.200 0.110 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (บาท)  382,385,307 210,311,919 
สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิหลงัจดัสรร 51.60% 60.05% 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ดงันี ้ 
 จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 26,000,000 บาท 
 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 382,385,307 บาท จากก าไรสะสมที่ยงัไม่

จดัสรร โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ใน
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและก าหนดปิดสมุดทะเบียนในวนัอังคารที่ 14 
มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที ่25 พฤษภาคม 2560  

การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักลา่วข้างต้นเป็นอตัราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม และคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 51.60 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมหลงัหกัส ารองตามกฎหมายและส ารองเพื่อการลงทนุอื่น 
ประจ าปี 2559 และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่
แนน่อนเนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร 
มาตรา 47 ทวิ ก าหนด 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาการเปลี่ยนรอบบัญชขีองบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้สอดคล้องกบัปริมาณงานและกิจกรรมของบริษัทกลุม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
ซึ่งจะมีการเปิดโครงการและกิจกรรมการตลาดและเน้นยอดขายและโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงเดือนตลุาคมถึงเดือน
ธันวาคม ในขณะที่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายนจะเป็นช่วงชะลอตวัต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันบริษัทจะต้อง
จดัท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณในปีถดัไปในช่วงสามเดือนสดุท้ายก่อนการปิดงวดบญัชี ดงันัน้  เพื่อให้
ฝ่ายบริหารและบคุคลากรมุง่เน้นไปท่ีกิจกรรมทัง้การขาย การก่อสร้างและโอนกรรมสทิธ์ิอยา่งเตม็ท่ีในชว่งปลายปี 
จึงเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทจากเดิมเร่ิมต้นในวนัที่ 1 มกราคมและสิน้สดุในวนัที่ 31 
ธนัวาคมของทกุปี เป็นเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคมและสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี โดยเร่ิมรอบปีบญัชีแรกของ
การเปลี่ยนแปลงในปี 2560 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 และสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2560 หลงัจากนัน้จะมีระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน ของทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนรอบปีบญัชีของ
บริษัทเป็นเร่ิมต้นวนัท่ี 1 ตลุาคมและสิน้สดุใน วนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี โดยให้มีผลเร่ิมรอบปีบญัชีแรกของการ
เปลีย่นแปลงในปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

จ านวนเสียงที่ ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบญัชีของบริษัท บริษัทจึงจ าเป็นต้องแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36. เร่ือง รอบปีบญัชีของบริษัท เป็นดงันี ้
 จากเดิม 
 “ข้อ 36. รอบบญัชีของบริษัท เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี” 
 แก้ไขเป็น 
 “ข้อ 36. รอบบญัชีของบริษัท เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นรอบปีบญัชีของบริษัท 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 15 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระสามารถรับการเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการอีกก็ได้  

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 8 ท่าน ส าหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

1. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธิติพนัธุ์  เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายปณต  สริิวฒันภกัดี กรรมการ  

ทัง้นี ้เพื่อสง่เสริมการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคล
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอ
ช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคณุสมบตัิของ
กรรมการผู้ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ทัง้ 3 ท่านแล้ว มีความเห็นวา่
บุคคลทัง้ 3 ท่านนี ้เป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 
2535 และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ สามารถท าประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ยได้เป็นอยา่งดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ โดยประวตัิยอ่และข้อมลูที่เก่ียวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

นอกจากนี ้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา โดยไม่รวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ซึ่งด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่เดือน
กรกฎาคม 2550 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปีต่อเนื่อง และนายธิติพันธุ์  เชือ้บุญชัย ซึ่งด ารงต าแหน่ง 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2559 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะ
พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามวาระในปีนี ้ทัง้สองท่านมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและยงัเป็นผู้ที่มี
ความเช่ียวด้านบญัชีและการเงิน สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กบับริษัทได้อยา่งอิสระ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีสว่นได้เสียได้พิจารณาโดยอิสระและได้
ข้อสรุปความเห็นวา่ กรรมการทัง้ 3 ทา่นท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 
68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท 
เท่ากับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ ที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ สามารถท าประโยชน์ให้กบับริษัทเป็นอยา่งดี
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ยิ่ง อีกทัง้ในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี จึงมีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเสนอ เพื่อน าช่ือกรรมการทัง้ 3 ทา่นเสนอที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม
และประเภทกรรมการซึง่เข้ารับต าแหนง่ ดงันี ้

1. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธิติพนัธุ์  เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายปณต  สริิวฒันภกัดี กรรมการ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยไม่รวม
กรรมการที่มีสว่นเก่ียวข้องพิจารณา คือ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ซึ่งด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ตัง้แต่ เดือนกรกฎาคม 2550 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปีต่อเนื่อง เป็นกรรมการที่สามารถ
ปฏิบตัิงานและให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 
2535 และยงัเป็นผู้ที่มีความเช่ียวด้านบญัชีและการเงิน ซึง่พิสจูน์แล้ววา่ได้รักษาคณุสมบตัิความเป็นอิสระและไม่มี
ผลประโยชน์ขดัแย้งและ/หรือสว่นได้เสยีอยา่งมีนยัส าคญักบับริษัทแตอ่ยา่งใด  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบัอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น แล้วน าข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2559 ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากมติที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 37/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท แบ่งเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 
2559 รวมจ านวน 7,391,500 บาท ทัง้นี ้นายฐาปน สิริวฒันภกัดี และ นายปณต สิริวฒันภกัดี ได้แสดงเจตนาไม่
รับคา่ตอบแทนพิเศษในปี 2559  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกบัอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นวา่ควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 เมื่อรวมกับ
ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการ
ของบริษัทเป็นส าคญั  
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รายละเอียดอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2560 เปรียบเทยีบกบั ปี 2559 

 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
1. คณะกรรมการบริษัท     

- ประธาน 20,000  20,000  25,000 25,000 
- กรรมการ (ตอ่คน) 10,000 10,000 20,000 20,000 

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

3. คณะกรรมการบริหาร *     
- ประธาน 25,000 25,000 - - 
- กรรมการ (ตอ่คน) 20,000 20,000 - - 

4. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
และสรรหา 

    

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

5. คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล     
- ประธาน - - 22,000 22,000 
- กรรมการ (ตอ่คน) - - 18,000 18,000 

6. สทิธิประโยชน์อื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี 
วงเงินท่ีขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น (บาท) 9,000,000 9,000,000 
* ไมร่วมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

ทัง้นี ้รายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  สามารถดูได้จาก
รายงานประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2560 เมื่อรวมกบัคา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไมเ่กิน 9,000,000 บาท ซึง่เทา่กบั
ปี 2559 โดยในสว่นค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตาม
ความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นส าคญั รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 35 ก าหนดให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท มาแล้ว 5 รอบบญัชีติดต่อกนั โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหมท่ี่
สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้น
จากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชีนบัแต่วนัที่พ้น
จากการปฏิบตัิหน้าที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการคดัเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 ตามกระบวนการที่ก าหนดและได้
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2560 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคน
หนึง่ตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2560 

1. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่3920 และ/หรือ 
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2558 และ 2559 
รวมระยะเวลา 2 ปี) 

2. นายเอกสทิธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195 และ/หรือ 
(ยงัไมเ่คยท าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท) 

3. นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494 
(ยงัไมเ่คยท าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท) 

ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัดและผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านตามรายช่ือที่เสนอมานัน้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยและไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้ สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ ลงนามในรายงานของผู้ สอบบัญชีเป็นเวลา 5 ปี
ติดตอ่กนั  

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2560 
เป็นจ านวน 880,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 จ านวน 70,000 บาท เนื่องจากการเปลี่ยนรอบบญัชีจากเร่ิมต้น
ในวนัท่ี 1 มกราคมและสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ในปี 2559 เป็นเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคมและสิน้สดุในวนัท่ี 30 
กันยายน ในปี 2560 ท าให้ภาระงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีลดลง โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็น
อตัราที่ใกล้เคียงกบับริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกนั 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากความเป็น
อิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็น
กลาง มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทัง้ได้
พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทใน
อตุสาหกรรมและขนาดของสนิทรัพย์ใกล้เคียงกนัแล้วเห็นวา่คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นอตัราที่เหมาะสม 

 



9 

 

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่3920   และ/หรือ 
 (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2558 และ 2559 

รวมระยะเวลา 2 ปี) 

2. นายเอกสทิธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195  และ/หรือ 
 (ยงัไมเ่คยท าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท) 

3. นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494 
 (ยงัไมเ่คยท าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท) 

ส าหรับข้อมลูเก่ียวกบัประสบการณ์การท างานและความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีแตล่ะรายปรากฏในเอกสารสิ่ง
ที่สง่มาด้วยล าดบั 5 

ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ท าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีทัง้สามคนไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบ สอบ
ทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ภายใน
วงเงิน 880,000 บาท  

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 ลดลง 

คา่สอบบญัชี (บาท) 880,000 950,000 (70,000) 

คา่บริการอื่น (บาท) ไมม่ี ไมม่ี - 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 38/2560 ใน
วนัที่ 13 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560  

โดยการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ ผ่าน 
E-mail address: uv-comsec@univentures.co.th หรือทางไปรษณีย์มายงั เลขานกุารบริษัท บริษัท ยนูิเวนเจอร์ 
จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-255-9418 เพื่อสอบถามข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
ประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมลูอื่นที่ส าคญัของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการจะได้เตรียมชีแ้จงในวนั
ประชุม ทัง้นี ้บริษัทได้เชิญผู้ สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ค าอธิบายหรือตอบข้อซกัถาม
ในประเด็นตา่งๆ เก่ียวกบังบการเงินของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย 
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บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  ครัง้ที่ 38/2560 ในวนัพุธที่ 26 
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิโอกรุะ เพรสทีจ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวง
ลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

อนึง่ เพื่อความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ที่สง่มาตามสิ่งที่สง่มาด้วย 
13 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ 
www.univentures.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ตามที่ระบไุว้เท่านัน้ ทัง้นีบ้ริษัทได้อ านวยความสะดวก
ในการปิดอากรแสตมป์หนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้นีด้้วย 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
       (นายวรวรรต   ศรีสอ้าน) 

                                    กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 


