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ท่ี ยว.  024/2553             
ทะเบยีนเลขท่ี 0107537001030  
 

วนัท่ี  19 มีนาคม 2553 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 31/2553 
 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติท่ีจะจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี ครัง้ท่ี 31/2553 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2553 เวลา 14:00 น. ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 3 ชัน้ 2 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล 
ควีนส์ ปาร์ค เลขท่ี 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม
ระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 30/2552  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552    

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 30/2552 ได้จดัขึน้ในวนัท่ี 23 เมษายน 2552 และได้มี
การจัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม
ส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 30/2552 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน

2552 ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมครัง้ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึก
รายงานไว้อย่างถกูต้องแล้ว   

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552  
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552  ซึ่งปรากฏในรายงาน     

ประจ าปี 2552 ตามเอกสารแนบ 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552  ให้ท่ีประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นรับทราบ  

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และตามข้อ 

บงัคบัของบริษัทฯ ข้อ. 38 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ      
งบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552  ซึง่ผู้สอบบญัชีรับ

http://www.univentures.co.th/
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อนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมีรายละเอียดปรากฎอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2552 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 

 
ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามัญผู้ถือหุ้นอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สุด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการ

ด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยก าหนดอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 

50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนส ารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม  ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทุน 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  โดยในปี 2552 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 8,247,446 บาท และไม่มียอด
ขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสด เพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้  บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และตามข้อบงัคับของ
บริษัทฯ ข้อ. 40 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตาม
จ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ข้อ. 41 บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน     

 
  ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานปี 

2552 และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 
 

 จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน   500,000 บาท   
 จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 7,647,706 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวนัองัคารท่ี 16 มีนาคม  2553 เพื่อ
สิทธิในการรับเงินปันผลและก าหนดปิดสมดุทะเบยีนในวนัพธุท่ี 17 มีนาคม 2553  และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัองัคารท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอตัราท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งคิด
เป็นประมาณร้อยละ 92.73 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2552 ซึง่สามารถเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ี
ผ่านมาได้ดงันี ้ 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล          ปี 2552           ปี 2551 

 ก าไรสทุธิ (บาท) 8,247,446 61,829,795 
 จ านวนหุ้น (หุ้น) 764,770,615 764,766,980 
 อตัราในการจ่ายเงินปันผลตอ่หุ้น  (บาท/หุ้น) 0.01 0.05 
 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (บาท) 7,647,706 38,238,349 
 สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ 92.73% 61.84% 

 
วาระที่ 5   พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2553 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และตามข้อ 
บงัคับของบริษัทฯ ข้อ. 15  ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี
ครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายสุวิทย์  จินดาสงวน กรรมการอิสระ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 
กรรมการผู้มีอ านาจ และนายธนพล ศิริธนชัย กรรมการผู้มีอ านาจ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 ผ่านทาง
เว็บไซด์ของบริษัทฯ ภายในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2553  ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท   

  
 ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ

ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียให้เสนอท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้ นเลือกตัง้ นายสุวิทย์  จินดาสงวน กรรมการอิสระ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการผู้ มีอ านาจ และนาย     
ธนพล ศิริธนชัย กรรมการผู้ มีอ านาจ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเห็นว่าบุคคล
ดงักล่าวข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และทางการท่ีเกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฎตามประวัติย่อของกรรมการท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้ น พร้อมกับ
หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 3 

 
วาระที่ 6     พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2553 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ. 28 ก าหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทน
ตามจ านวนท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก าหนด โดยท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ครัง้ท่ี 30/2552 ได้มีมติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยไว้แล้ว และให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเป็นต้น
ไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 และเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการบริษัท  บริษัทฯ 
ควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ทัง้นี ้หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชดุต่างๆ ปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2552 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา โดยเห็นควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2553 ตามอตัราเดิมตามท่ีท่ีประชมุ
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 30/2552   ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา รวมทัง้ได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน  ดังนัน้ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2553 ตามอตัราเดิมตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 30/2552  ได้อนมุตัิไว้    

 
วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2553  
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และตามข้อ 

บงัคบัของบริษัทฯ ข้อ. 35 ก าหนดให้ท่ีประชมุสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2553 เมื่อวนัท่ี 
25 กุมภาพันธ์ 2553 ให้พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี   ประจ าปี 2553 และ
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้แต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัต่อไปนี ้นายนิรันดร์ 
ลีลาเมธวัฒน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 
4098 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 เป็นผู้สอบบัญชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2553 เน่ืองจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากัด เสนอราคาค่าบริการสอบบญัชีท่ีสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน โดยค่าตอบแทน
สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีจ านวนรวม 2,782,000 บาท ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ได้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ติดต่อกันมาแล้ว 2 ปี และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับ 
บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี ้ขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ อนุมัติ หาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
จ าเป็นต้องจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 4 ท่านดังกล่าว ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ รวมทัง้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างปีด้วย    

 
 ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัต่อไปนี ้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
4439 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4098 และ/หรือ นางสาว
วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เป็นจ านวน
เงินรวม 2,782,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมตัิ หากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จ าเป็นต้องจดัหา
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ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทัง้ 4 ท่านดงักล่าวซึง่ไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ 
รวมทัง้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีอาจ
เกิดขึน้ระหว่างปีด้วย       

  
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุน้สามัญจดทะเบียนที่มิไดจ้ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 

179,757,875 หุน้ 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 140 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ก าหนดให้ท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทนุโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ได้หรือท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่ายได้ โดยท่ี
บริษัทฯ ได้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครัง้ท่ี 1 (UV-W1) และใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังาน (ESOP-W3) โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจ านวนทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้ 2 ดงักล่าว แต่เนื่องจาก ณ ปัจจบุนัได้พ้น
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายของการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้ 2 ดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 
2553 และวนัท่ี 30 กันยายน 2551 ตามล าดับ ทางฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นชอบการลดทนุโดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบยีนท่ีมิได้จ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 179,757,875 หุ้น 
มลูค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนทนุจดทะเบียน 179,757,875 บาท ซึง่เป็นจ านวนทนุจดทะเบียนที่ไม่มีการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้ 2 ดังกล่าว ทัง้นี ้หลงัจากการลดทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียน
คงเหลือ 764,770,615 บาท (ช าระเต็มมลูค่า) 
 

  ความเหน็คณะกรรมการ        เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนมุัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญ
จดทะเบียนท่ีมิได้จ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 179,757,875 หุ้น  เน่ืองจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม ครัง้ท่ี 1 (UV-W1) และใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญให้แก่
กรรมการและพนกังาน (ESOP-W3) ดงักล่าวข้างต้น 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติหลักการการท าประกันภัยส าหรับความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของ

บริษัทฯ 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้เสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบหลักการการท าประกันภัยส าหรับความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยต าแหน่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาถึง
เง่ือนไขความคุ้ มครองความรับผิด จ านวนทุนประกัน และอัตราเบีย้ประกันภัยแก่กรรมการและผู้ บริหารให้
เหมาะสมและสอดคล้องกบัมลูค่าโครงการอสงัหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ 
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  ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่ออนุมัติหลักการการท าประกันภัย
ส าหรับความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผู้บริหาร  โดยให้บริษัทฯ ท าประกันภัยส าหรับความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการตดัสินใจหรือการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยต าแหน่ง
ของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงเง่ือนไขความคุ้มครองความรับผิด จ านวนทุนประกนั และอตัราเบีย้
ประกนัภยัให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมลูค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ ภายใต้การบริหารของ
บริษัทฯ 

 
   

วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
  
 
   จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ครัง้ท่ี 31/2553 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 
เมษายน 2553 เวลา 14:00 น. ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 3 ชัน้  2  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค   เลขท่ี 199 ถนนสขุมุวิท 22 แขวง
คลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบยีนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 
13:00 น.  
 
  อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชมุครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ท่ีแนบมาตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 10 หรือ
สามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ
และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ท่ี www.univentures.co.th โดยให้เลือกใช้
แบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้   
 
  
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

 ( นางอรฤดี  ณ ระนอง ) 
 ประธานอ านวยการ 

 
 
 
 

http://www.univentures.co.th/



