
   

 

 
 
ที� ยว.   011 / 2556    
ทะเบียนเลขที� 0107537001030 
  
 

วนัที�  �� มีนาคม ���� 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 
 

เรื�อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� � /"##$ 
 

ตามที�บริษัทฯ กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 2งที� 45/����   ณ ห้องวิคเตอร์ �-4 วิคเตอร์คลบั ชั 2น 9 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เลขที� �> 
ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร @A44A   ในวนัองัคารที� �4 เมษายน ���� เวลา 14:00 น.  เพื�อพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ                
ดงัรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครั 2งที� 45/���� นั 2น 
 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้  ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บคุคล
อื�น หรือบคุคลใดบคุคลหนึ�งดงัต่อไปนี 2 คอื 
 

@ นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

อาย ุ��  ปี 

 อยู่บ้านเลขที� @>9/@ ซอยพหลโยธิน 4A แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร @ALAA 
 

� นายสวุิทย์  จินดาสงวน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล อาย ุ�9 ปี 
 อยู่บ้านเลขที� �L/@5� หมู่ที� @L แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร @A@>A 

 
4 นางอรฤด ี ณ ระนอง กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา/    

กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง/ 
ประธานอํานวยการ 

อาย ุ��  ปี 

 อยู่บ้านเลขที� >L ซอยสขุมุวิท �A แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร @A@@A  
    

กรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุ ยกเว้นวาระการประชมุพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมบริษัท 
 
 ทั 2งนี 2 บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึ�งเป็นแบบที�กําหนดรายการตา่งๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนมายงัท่านด้วยแล้ว 
ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที�ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ 
โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที�จะให้ออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบ
ฉนัทะเพื�อให้ผู้ รับมอบฉนัทะของท่านออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนั 2นยงัมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั�วไปซึ�ง
เป็นแบบที�ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ�งเป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั 2งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้ น ซึ�งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.univentures.co.th   เพื�อให้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถดงึข้อมลูมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที�ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบคุคลใดบคุคลหนึ�งดงักล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนแทน เมื�อดาํเนินการแล้วโปรดสง่หนังสอืมอบฉนัทะคนืกลบั ไปยงับริษัทฯ ลว่งหน้าเพื�อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุ โดยใช้ซองตอบรับที�
แนบมาพร้อมหนังสอืนี 2 ทั 2งนี 2 เพื�อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ  
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

 
                                                                                                                      
                                                                                            
                                                                                                         

( นางอรฤด ี ณ ระนอง ) 
ประธานอํานวยการ 

ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบันี�มา
แสดงต่อเจ้าหน้าที�ลงทะเบยีนในวันประชุม 

เอกสารแนบ �  
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                                               เอกสารแนบ � 

 

   

        
ประวัติกรรมการเพื�อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉนัทะ 
 
ชื�อ-สกลุ      นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช 
ประเภทกรรมการ  กรรมการที�เป็นอิสระ  
ตําหน่งปัจจบุนั  ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
อาย ุ      �� ปี 
สญัชาต ิ      ไทย 
คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   

Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทนุ  USAID) 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของ    Financial Institutions Governance Program (2/2554) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  Audit Committee Program (ACP 32/2553) 
      The Role of Compensation Committee Program (RCC4/2550) 

The Role of Chairman Program (RCP13/2549) 
Directors Certificate Program (DCP 17/2545) 

การถือหุ้นในบริษทัฯ     ^%  (-^- หุ้น)  
จํานวนปีที�เป็นกรรมการ    a ปี b เดือน 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ปัจจบุนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
   บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ 
   บริษัท เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกิจการที�ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน  ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
      ประจํากระทรวงพาณิชย์ 

 ปัจจุบนั กรรมการกฤษฎีกา (คณะที� . - กฎหมายเกี�ยวกับการเงนิ)   
      สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     ปัจจบุนั ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
      คณะกรรมการสภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
ตําแหน่งในกิจการที�แข่งขนัเกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของ  - ไมมี่ – 
บริษทัฯที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ประสบการณ์ 2549 - 2551 รองประธานสภานิตบัิญญัติแห่งชาต ิ 
      สภานิติบญัญตัแิห่งชาติ 

ที�ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   
   กระทรวงพาณิชย์ 

  ที�ปรึกษาคณะมนตรีความมั�นคงแห่งชาตฝ่ิายเศรษฐกิจ 
 คณะมนตรีความมั�นคงแหง่ชาติด้านเศรษฐกิจ 

 jakk – jaal กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงนิ 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 jaka - jaa  ̂ ประธานกรรมการ 
   สถาบนัประกนัภยัไทย 
ประวตักิารทําผิดทางกฎหมายในระยะ l^ ปีที�ผา่นมา  - ไมมี่ - 
การเข้าร่วมประชมุ (ในรอบปี jaaa) 
 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  b/b  ครั mง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  n/n ครั mง 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา l/l ครั mง   

คณุสมบติัต้องห้าม  - ไม่มีประวตัิการกระทําความผดิอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้
กระทําโดยทจุริต 

- ไม่มีประวตัิการทํารายการที�อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา  
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ประวัตกิรรมการเพื�อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉนัทะ 
  

ชื�อ-สกลุ      นายสุวิทย์  จนิดาสงวน  
ประเภทกรรมการ     กรรมการที�เป็นอิสระ 
ตําแหน่งปัจจบุนั  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /       

กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภบิาล 
อาย ุ      ab ปี 
คณุวฒุิการศกึษาสงูสุด    วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของ     Advance Audit Committee Program (4/2554) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  Monitoring the Quality Financial Report  (2551) 

The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)  
 The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) 

Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) 
Audit Committee Program (ACP4/2548)  
Directors Certification Program (DCP44/2547) 
Directors Accreditation Program (DAP14/2547) 

การถือหุ้นในบริษทัฯ     ^% (-^- หุ้น)    
จํานวนปีที�เป็นกรรมการ    t ปี � เดือน 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น   ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
        บริษัท เอสไอเอส ดสิทริบวิชั�น (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
       คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
       บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 
      บริษัท อนิเตอร์เน็ท โซลชูั�น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จํากดั 
      บริษัท ไวด์ ไว แม็กซ์ จํากดั  
ตําแหน่งในกิจการที�แข่งขนัเกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของ  - ไมมี่ – 
บริษทัฯที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ประสบการณ์  jak� – jaa  ̂ กรรมการตรวจสอบ  
   บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
ประวตักิารทําผิดทางกฎหมายในระยะ l^ ปีที�ผา่นมา  - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชมุ (ในรอบปี jaaa) 
 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  b/b  ครั mง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  n/n ครั mง 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 2/2 ครั mง 

คณุสมบติัต้องห้าม  - ไม่มีประวตัิการกระทําความผดิอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้
กระทําโดยทจุริต 

- ไม่มีประวตัิการทํารายการที�อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา  
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ประวัตกิรรมการเพื�อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉนัทะ 
 

ชื�อ-สกลุ      นางอรฤดี  ณ ระนอง 
ประเภทกรรมการ     กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
ตําแหน่งปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการกํากับดแูลบรรษัทภบิาล / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง / ประธานอาํนวยการ 

อาย ุ aj  ปี 
คณุวฒุิการศกึษาสงูสุด    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

San Diego State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา   
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของ  Role of the Compensation Committee Program (RCC7/2551) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  DCP Refresher Course (3/2549) 

Diploma of Directors Certification Program (DCP17/2545) 
การถือหุ้นในบริษทัฯ     ^% (-^- หุ้น)   
จํานวนปีที�เป็นกรรมการ    lj ปี ll เดือน  
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น   - ไมมี่ - 
ตําแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจบุนั กรรมการ 
      บริษัท เลิศรัฐการ จํากดั  
      บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากดั 
      กองทนุรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี m 
      บริษัท แกรนด์ ยนิูตี m ดิเวลล็อปเมนท์ จํากดั 
  บริษัท แกรนด์ ย ูลิฟวิ�ง จํากดั 
      บริษัท เอก็ซ์เซลเล้นท์ เอน็เนอร์ยี� อนิเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 
      บริษัท ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติ mง จํากดั 
      บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จํากดั 
      บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซสิเตม็ จํากดั 
      บริษัท ไทย – ไลซาท จํากดั 
      มลูนิธิมาแตร์เดอวิีทยาลยั 
ตําแหน่งในกิจการที�แข่งขนัเกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของ 
บริษทัฯ ที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 - ไม่มี – 

ประวตักิารทําผิดทางกฎหมายในระยะ l^ ปีที�ผา่นมา  -  ไมมี่ 
การเข้าร่วมประชมุ (ในรอบปี jaaa) 
 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  b/b  ครั mง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร l^/l^ ครั mง   
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล j/j ครั mง 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง k/k ครั mง 

คณุสมบติัต้องห้าม  - ไม่มีประวติัการกระทําความผดิอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้
กระทําโดยทุจริต 

- ไม่มีประวติัการทํารายการที�อาจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
ในรอบปีที�ผ่านมา  
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