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เอกสารและหลักฐานทีผู่เขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผูถอืหุน  
 
 การลงทะเบียนผูเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2555  ของบริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) เพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุมโปรดนําหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือ
มอบฉันทะมาดวย 

1. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
ก. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง  
ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหท่ียังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ขาราชการ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

ข. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซ่ึงไดกรอกขอความ  
     ถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
(2) สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ ก และผูถือหุนไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
(3) แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ ก 

 
นิติบุคคล 
ค. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

(1) แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ ก  
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล   
     (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุนตามกฏหมาย 

ง. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซ่ึงไดกรอกขอความ 
      ถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและ 
      ผูรับมอบฉันทะ 
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาถกูตองโดยผูมอีํานาจลงนาม

นิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจลงนามนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุนตามกฏหมาย 

(3) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะและลงช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

(4) แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ ก 
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จ. กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุน 
(1) ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ ค หรือ ง 
(2) ในกรณีที่ผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
ตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีเพิ่มเติม 

      (2.1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน  

  (2.2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian 
 
 ท้ังนี้ เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุน
หรือผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 
 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผูถือหุนแตละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดไวจํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ืองกําหนดแบบหนังสือ
มอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้   

 
  แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซ่ึงเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 
  แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
  แบบ ค. เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุน 

 
หากผูถือ หุนที่ เปนผู ลงทุนตางประเทศและแตงตั้ ง ให  Custodian ในประเทศไทยเปนผู รับฝาก
และดูแลหุนประสงคจะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ไดจาก www.univentures.co.th    
และโปรดนําใบมอบฉันทะมาในวันท่ีประชุมผูถือหุนดวย 

 
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ
ดังนี้ 

ก. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น ดังน้ี 
(1) ผูถือหุนทั่วไปจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง   

เทาน้ัน  
(2) ผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
ข. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถือหุนประสงคจะมอบ
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ฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหนาชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือก
เพียงทานเดียวใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว 

ค. ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันท่ีที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อให
ถูกตองและมีผลผูกพันตามกฏหมาย  ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมป
ใหแกผูรับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเขารวมประชุม 

ง. สงหนังสือมอบฉันทะใสซองท่ีบริษัทฯ เตรียมใหคืนมายังบริษัทฯ  ภายในวันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2555 
หรือกอนเวลาเร่ิมการประชุมอยางนอยครึ่งช่ัวโมงเพื่อใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ไดมีเวลาตรวจสอบเอกสาร
และใหทันเวลาเริ่มประชุม   

 
ท้ังน้ี ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบงแยกการ
ลงคะแนนเสียงได และผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงสวนนอยกวาจํานวนท่ีตนถืออยูได เวนแตเปน Custodian ท่ีผูถือหุนซึ่งเปนผูลงทุนตางประเทศ
และแตงตั้งใหเปนผูรับฝากและดูแลหุนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 

 
3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุน กอนเร่ิมการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต
เวลา 08:00 น. เปนตนไป ณ หองวิคเตอร 2-3 วิคเตอรคลับ ช้ัน 8 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ  เลขที่ 57        
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ไดแนบมาพรอมน้ี 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 
 หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 
 ก    วาระทั่วไป 

(1)   การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผยดวยวิธีชูมือ โดยใหนับหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน      
ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหน่ึง คือ เห็นดวย ไมเห็น
ดวย หรือ งดออกเสียง ไมสามารถแบงการออกเสยีงลงคะแนนเปนบางสวน (เวนแตเปนการออกเสียง
ของ Custodian) 

 (2)   ในกรณีมอบฉันทะ 
        (2.1)  ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ   

เทาน้ันการลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะวาระใดไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(2.2)    หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวในหนังสือ
มอบฉันทะหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดตามท่ีเห็นสมควร 

 
 



สิ่งท่ีสงมาดวย 10 

78 
 

 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 
 ประธานท่ีประชุมช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
 ก ประธานท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากที่ประชุมวาผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
 ข ใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะชูมือข้ึน (เวนแตกรณีท่ีเปนการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานท่ีประชุม    

สอบถามความเห็น โดยใหมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอยางใด
อยางหนึ่ง (เวนแตเปนการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือมอบฉันทะกําหนดใหแบงแยกคะแนน
เสียงได) 

 
 มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

ก      กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเปนมติของท่ีประชุม 
ข      กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฏหมาย หรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเปนไป

ตามท่ีกฏหมายหรือขัอบังคับน้ันกําหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบ
กอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 
(1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่อง

นั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็
ได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ีประชุมทราบกอนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงแตละวาระ จากการลงคะแนนที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระกอนเสร็จสิ้นการประชุม 

  
 
 

 




