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เอกสารและหลักฐานที�ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น  
 
 การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ครั &งที' ()/+,,-  ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
เพื'อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที'จะมาประชุมโปรดนําหนงัสือนดัประชุม ใบลงทะเบียน และ
หนงัสือมอบฉนัทะมาด้วย 

). เอกสารที�ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
ก. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ให้แสดงเอกสารที'ส่วนราชการออกให้ที'ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ 
ใบขบัขี' หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี'ยนชื'อ-นามสกลุ ให้ยื'นหลกัฐานประกอบด้วย 

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(<) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที'แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ'ง) ซึ'งได้กรอกข้อความ  
     ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื'อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(+) สําเนาเอกสารที'ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ ถือหุ้นได้ลงชื'อรับรองสําเนาถกูต้อง 
(() แสดงเอกสารที'ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ ก 

 
นิตบุิคคล 
ค. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(<) แสดงเอกสารที'ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก  
(+) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ'งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล   
     (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เหน็ว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ'งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทน

นิตบิคุคลซึ'งเป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมาย 
ง. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

(<) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที'แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ'ง) ซึ'งได้กรอกข้อความ 
      ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื'อของผู้ มีอาํนาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ'งเป็นผู้มอบฉนัทะและ 
      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(+) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ'งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามนิต ิ
     บคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้ มีอํานาจลงนามนิติบคุคลซึ'งลงนามในหนงัสือมอบ 
     ฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึ'งเป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย 
(() สําเนาเอกสารที'ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ'งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงชื'อรับรอง 
     สําเนาถกูต้อง 
()) แสดงเอกสารที'ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก 

จ. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั 1งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดแูลหุ้น 
(<) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค หรือ ง 
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(+) ในกรณีที'ผู้ถือหุ้นที'เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ต้อง    
       ส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี &เพิ'มเตมิ 
      (+.<) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที'เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนนิการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน  
  (+.+) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 
 ทั &งนี & เอกสารที'มไิด้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้แทนนติิบุคคลนั &นรับรองความถกูต้องของคําแปล 
 

>. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษทัฯ ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที'กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ได้กําหนดไว้จํานวน ( แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื'องกําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ 
(ฉบบัที' ,) พ.ศ. +,,S ดงันี &   

 
�  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั'วไปซึ'งเป็นแบบที'ง่ายไม่ซบัซ้อน 
�  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที'กําหนดรายการต่างๆ ที'จะมอบฉนัทะที'ละเอียดชดัเจนตายตวั 
�  แบบ ค. เป็นแบบที'ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตั &งให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

หากผู้ ถือหุ้ น ที' เ ป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั &งใ ห้  Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดูแลหุ้ นประสงค์จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก www.univentures.co.th    
และโปรดนําใบมอบฉนัทะมาในวนัที'ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

 
ผู้ ถือหุ้นที'ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนนิการดงันี & 

ก. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ'งเพียงแบบเดียวเท่านั1น ดงันี & 
(<) ผู้ ถือหุ้นทั'วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ'ง   

เท่านั &น  
(+) ผู้ ถือหุ้นที'ปรากฏชื'อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั &งให้ Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ'งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ

อสิระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ'ง โดยให้ระบุชื'อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที'ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉันทะ หรือกาเครื'องหมายหน้าชื'อกรรมการอิสระ ตามที'บริษัทระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะโดยเลือก
เพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน +S บาท พร้อมทั &งขีดฆ่าลงวันที'ที'ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื'อให้
ถูกต้องและมีผลผูกพนัตามกฏหมาย  ทั &งนี &บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์
ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที'มาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 

ง. ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองที'บริษัทฯ เตรียมให้คืนมายงับริษัทฯ  ภายในวันจันทร์ที� >> เมษายน >CCD 
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หรือกอ่นเวลาเริ'มการประชมุอย่างน้อยครึ'งชั'วโมงเพื'อให้เจ้าหน้าที'ของบริษัทฯ  ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร
และให้ทนัเวลาเริ'มประชมุ   

 
ทั &งนี & ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื'อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที'ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉนัทะเพียงส่วนน้อยกว่าจํานวนที'ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที'ผู้ ถือหุ้นซึ'งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั &งให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

 
E. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัฯ จะเริ'มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเริ'มการประชุมไม่น้อยกว่า < ชั'วโมง หรือตั &งแต่
เวลา <(:SS น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิคเตอร์ +-( วิคเตอร์คลบั ชั &น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ ์  เลขที' ,�        
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร <S((S  ตามแผนที'สถานที'จดัประชมุที'ได้แนบมาพร้อมนี & 

 
F. การออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ถอืหุ้น 
 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 ก    วาระทั�วไป 

(<)   การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบัหนึ'งเสียงต่อหนึ'งหุ้น      
ซึ'งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ'ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียง
ของ Custodian) 

 (+)   ในกรณีมอบฉนัทะ 
        (+.<)  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที'ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ   

เท่านั &นการลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที'ระบุไว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั &นไม่ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(+.+)    หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที'ที'ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื'องใด
นอกเหนือจากที'ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที'มีการเปลี'ยนแปลงหรือเพิ'มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที'เห็นสมควร 

 
ข    วาระเลือกตั 1งกรรมการ 
สําหรับวาระการเลือกตั &งกรรมการตามข้อบงัคับบริษัทข้อ <) กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเท่ากบัหนึ'งหุ้นตอ่หนึ'งเสียง และมีวิธีการดงันี &ตอ่ไปนี & 
 (<) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที'มีอยูท่ั &งหมดเลือกตั &งบคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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(2) บคุคลซึ'งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั &งเป็นกรรมการเท่าจํานวน   

กรรมการที'จะพึงมีหรือพึงเลือกตั &งในครั &งนั &น ในกรณีที'บคุคลซึ'งได้รับการเลือกตั &งในลําดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที'จะพึงมีหรือจะพงึเลือกตั &งในครั &งนั &นให้ผู้ เป็นประธานเป็น   
ผู้ออกเสียงชี &ขาด 

 
 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานที'ประชมุชี &แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที'ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงันี & 
 ก ประธานที'ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเหน็จากที'ประชุมว่าผู้ ถือหุ้นทา่นใด เหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
 ข ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึ &น (เว้นแต่กรณีที'เป็นการลงคะแนนลับ) เมื'อประธานที'ประชุม    

สอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ'ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที'ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้) 

 
 มตขิองที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 1 

ก      กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที'มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงเป็นมติของที'ประชมุ 
ข      กรณีอื'นๆ ซึ'งมีกฏหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที'ประชุมจะเป็นไป

ตามที'กฏหมายหรือขัอบงัคับนั &นกําหนด โดยประธานในที'ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที'ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(<) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานที'ประชมุออกเสียงเพิ'มขึ &นอีกหนึ'งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี &ขาด 
(+) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื'องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื'อง

นั &น และประธานที'ประชุมอาจจะเชญิให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนั &นออกนอกที'ประชุมชั'วคราวก็ได้ 
เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื'อเลือกตั &งกรรมการ 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที'ประชุมจะชี &แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที'ประชุมทราบก่อนเริ'มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนบั
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที'ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ'งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที'ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิ &นการประชมุ 

  
 
 

 


