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เอกสารและหลกัฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  

 
 การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  ครัง้ที่ 36/2558  ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาประชุมโปรดน าหนงัสอืนดัประชุม ใบลงทะเบียน และ
หนงัสอืมอบฉนัทะมาด้วย 

1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
ก. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความ  
     ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
(3) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบัข้อ ก 

 
นิติบุคคล 
ค. กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
(1) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก  
(2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล   
     (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมาย 

ง. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความ 
      ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและ 
      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม

นิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้มีอ านาจลงนามนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอื
มอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมาย 

(3) ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ืรับรอง 
     ส าเนาถกูต้อง 
(4) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก 

จ. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค หรือ ง 
(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิม่เตมิ         
      (2.1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลง
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นามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
  (2.2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 
 ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น 

หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัท ได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ได้ก าหนดไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้  

 
  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไมซ่บัซ้อน 
  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
  แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 
หากผู้ ถือหุ้ นที่ เ ป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ใ ห้  Custodian  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดูแลหุ้ นประสงค์จะใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก www.univentures.co.th    
และโปรดน าใบมอบฉนัทะมาในวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้

ก. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดยีวเท่านัน้ ดงันี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง   

เทา่นัน้  
(2) ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค 
ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือก
เพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้
ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฏหมาย  ทัง้นีบ้ริษัท ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่
ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

ง. สง่หนงัสือมอบฉนัทะใสซ่องที่บริษัท เตรียมให้คืนมายงับริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่  16 เมษายน 2558 
หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท  ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร
และให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ   

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสยีงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะ

http://www.univentures.co.th/
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เพียงส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค 

 
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัท จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือตัง้แตเ่วลา 
12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์  เลขที่ 57 ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 ก.   วาระทั่วไป 

(1)   การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น      
ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian) 

 (2)   ในกรณีมอบฉนัทะ 
        (2.1)  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ   

เท่านัน้การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

(2.2)    หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือ
มอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

ข.    วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง และมีวิธีการดงันีต้อ่ไปนี ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
  แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(2) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวน   
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็น   ผู้
ออกเสยีงชีข้าด 

 
 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
 ก ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
 ข ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุม     

สอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
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อยา่งหนึง่ (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian ที่ในหนงัสอืมอบฉนัทะก าหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีง
ได้) 

 
 มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

ก      กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ 
ข      กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไป

ตามที่กฏหมายหรือขอับงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อน
การลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 
(1) หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ือง

นัน้ และประธานที่ประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราวก็ได้ 
เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

  
 
 

 


