
เอกสารแนบ E 
เอกสารและหลักฐานที(ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น  
 
 การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ครั �งที  !%/$%%@  ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) เพื อ
ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที จะมาประชุมโปรดนําหนงัสือนดัประชุม ใบลงทะเบียน และหนงัสือ
มอบฉนัทะมาด้วย 

.. เอกสารที(ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
ก. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ให้แสดงเอกสารที ส่วนราชการออกให้ที ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ ใบขบัขี  หรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปลี ยนชื อ-นามสกลุ ให้ยื นหลกัฐานประกอบด้วย 

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม  
(�) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ ง) ซึ งได้กรอกข้อความ  
     ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉันทะ 
($) สาํเนาเอกสารที สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ ถือหุ้นได้ลงชื อรับรองสําเนาถกูต้อง 
(!) แสดงเอกสารที ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดยีวกบัข้อ ก 

 
นิติบุคคล 
ค. กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(�) แสดงเอกสารที สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคลเช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก  
($) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ถือหุ้นซึ งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนติิบคุคล   
     (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทนนติิบคุคลซึ งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมอํีานาจกระทาํการ

แทนนิติบคุคลซึ งเป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมาย 
ง. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

(�) หนงัสอืมอบฉันทะตามแบบที แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ ง) ซึ งได้กรอกข้อความ 
      ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื อของผู้ มีอํานาจลงนามนิตบิคุคล (กรรมการ) ซึ งเป็นผู้มอบฉันทะและ 
      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
($) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้นซึ งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม

นิตบิคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้ มีอาํนาจลงนามนติิบคุคลซึ งลงนามในหนงัสอื
มอบฉนัทะมีอาํนาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึ งเป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมาย 

(!) สาํเนาเอกสารที สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนติิบคุคล (กรรมการ) ซึ งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงชื รับรอง 
     สําเนาถกูต้อง 
(") แสดงเอกสารที สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก 

จ. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั 'งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น 



(�) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค หรือ ง 
($) ในกรณีที ผู้ ถือหุ้นที เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

ต้องสง่หลกัฐานดงัต่อไปนี �เพิ มเติม         
      ($.�) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผู้ ถือหุ้นที เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดาํเนนิการลง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
  ($.$) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 
 ทั �งนี � เอกสารที มิได้มต้ีนฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทาํคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น 

หรือผู้แทนนิติบคุคลนั �นรับรองความถกูต้องของคาํแปล 
 

,. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัท ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ได้กําหนดไว้จํานวน ! แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ 
(ฉบบัที  %) พ.ศ. $%%I ดงันี �   

 
�  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั วไปซึ งเป็นแบบที ง่ายไม่ซบัซ้อน 
�  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉันทะที กําหนดรายการต่างๆ ที จะมอบฉันทะที ละเอียดชดัเจนตายตวั 
�  แบบ ค. เป็นแบบที ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั �งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

หากผู้ ถือหุ้ นที เ ป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �ง ให้  Custodian ในประเทศไทยเ ป็นผู้ รับฝากและ
ดูแลหุ้ นประสงค์จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก www.univentures.co.th    และโปรด
นําใบมอบฉันทะมาในวนัที ประชมุผู้ถือหุ้นด้วย 

 
ผู้ ถือหุ้นที ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาํเนนิการดงันี � 

ก. เลือกใช้หนงัสอืมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ งเพียงแบบเดยีวเท่านั 'น ดงันี � 
(�) ผู้ ถือหุ้นทั วไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ ง   เทา่นั �น  
($) ผู้ ถือหุ้นที ปรากฏชื อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นจะเลือกใช้หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ค 
ข. มอบฉันทะให้บคุคลใดบุคคลหนึ งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัท คนใดคนหนึ ง โดยให้ระบชืุ อพร้อมรายละเอียดของบคุคลที ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ
กาเครื องหมายหน้าชื อกรรมการอสิระ ตามที บริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลอืกเพียงท่านเดียวให้
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน $I บาท พร้อมทั �งขีดฆ่าลงวันที ที ทําหนังสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื อให้ถูกต้อง
และมีผลผกูพนัตามกฏหมาย  ทั �งนี �บริษัท ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะที มาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 



ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที บริษัท เตรียมให้คืนมายังบริษัทภายในวันพุธที( .? เมษายน ,**- หรือก่อน
เวลาเริ มการประชมุอยา่งน้อยครึ งชั วโมงเพื อให้เจ้าหน้าที ของบริษัท  ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลา
เริ มประชมุ   

 
ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้ นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ
เพียงสว่นน้อยกว่าจํานวนที ตนถืออยู่ได้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ที ผู้ ถือหุ้นซึ งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั �ง
ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค 

 
). การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัท จะเริ มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น ก่อนเริ มการประชมุไม่น้อยกว่า $ ชั วโมง หรือตั �งแต่เวลา 
I@.!I น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิคเตอร์ $-! วคิเตอร์คลบั ชั �น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อโีคเพลก็ซ์  เลขที  %@ ถนนวิทย ุแขวง
ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร �I!!I  ตามแผนที สถานที จดัประชมุที ได้แนบมาพร้อมนี � 

 
>. การออกเสยีงลงคะแนนในที(ประชุมผู้ถือหุ้น 
 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 ก.   วาระทั(วไป 

(�)   การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมืูอ โดยให้นบัหนึ งเสียงต่อหนึ งหุ้น      ซึ ง
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian) 

 ($)   ในกรณีมอบฉนัทะ 
        ($.�)  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที ผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉันทะ   เท่านั �น

การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉันทะให้ถือว่า
การลงคะแนนเสยีงนั �นไมถ่กูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

($.$)    หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบ
ฉนัทะหรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที ที ประชมุมีการพจิารณาหรือลงมติในเรื องใดนอกเหนือจาก
ที ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที มีการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที เหน็สมควร 

ข.    วาระเลือกตั 'งกรรมการ 
สําหรับวาระการเลือกตั �งกรรมการตามข้อบังคบับริษัทข้อ �" กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสยีง
เท่ากบัหนึ งหุ้นต่อหนึ งเสยีง และมีวิธีการดงันี �ต่อไปนี � 
 (�) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที มีอยู่ทั �งหมดเลือกตั �งบคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
  แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(2) บคุคลซึ งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการเทา่จํานวน   



กรรมการที จะพึงมีหรือพึงเลือกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที บุคคลซึ งได้รับการเลือกตั �งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �นให้ผู้ เป็นประธานเป็น   ผู้ออก
เสียงชี �ขาด 

 
 วิธีปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานที ประชมุชี �แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี � 
 ก ประธานที ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเหน็จากที ประชมุว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง 
 ข ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึ �น (เว้นแต่กรณีที เป็นการลงคะแนนลบั) เมื อประธานที ประชุม    สอบถาม

ความเหน็ โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ ง (เว้น
แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian ที ในหนงัสอืมอบฉันทะกําหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสยีงได้) 

 
 
 
 มตขิองที(ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ' 

ก      กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที ประชมุ 
ข      กรณีอื นๆ ซึ งมกีฏหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที ประชุมจะเป็นไปตามที 

กฏหมายหรือขัอบังคับนั �นกําหนด โดยประธานในที ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นในที ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักลา่ว 
(�) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานที ประชมุออกเสียงเพิ มขึ �นอีกหนึ งเสียงตา่งหากเป็นเสยีงชี �ขาด 
($) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสยีเป็นพิเศษในเรื องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสยีงในเรื องนั �น 

และประธานที ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนั �นออกนอกที ประชุมชั วคราวก็ได้ เว้นแต่
เป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื อเลอืกตั �งกรรมการ 

 การนับคะแนนเสยีงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานที ประชมุจะชี �แจงวิธีการนบัคะแนนเสยีงให้ที ประชมุทราบก่อนเริ มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนน
เสียงแตล่ะวาระ จากการลงคะแนนที ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ งมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงและจะแจ้งผลการ
นบัคะแนนให้ที ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิ �นการประชมุ 

  
 
 

  




