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ข้อ 34. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบงัคบัของบริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ การเพ่ิมหรือลดทุน การออกหุ้นกู้  การ

ควบบริษัทและการเลิกบริษัท และกรณีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่ 3/4 (สามในสี)่ ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ค) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ง) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสําคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะ

แบง่กําไรขาดทนุกนั 

 

ข้อ 35. การประชมุสามญันัน้โดยปกตเิพ่ือ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนองานท่ีได้จดัทําไปในระยะเวลาท่ีลว่งมาและเสนอความคิดเห็นท่ี

จะดําเนินการตอ่ไปในภายหน้า 

(2) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและเงินบําเหน็จรางวลักบัการจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 

(3) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ บญัชีกําไรขาดทนุในระยะรอบปีท่ีลว่งมา 

(4) เลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ต้องออกตามวาระ 

(5) ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(6) กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

(7) อนมุตัิการโอนเงินสาํรองอ่ืนท่ีมิใชท่นุสาํรองตามกฎหมายหรือสาํรองสว่นลํา้มลูคา่หุ้นเพ่ือชดเชยขาดทนุสะสม

ของบริษัท 

(8) ปรึกษากิจการอ่ืน 
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การลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ  

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 ครัง้ที่ 40  

 

การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 40 ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) เพ่ือความ

สะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะมาประชมุโปรดนําหนงัสอืนดัประชมุ ใบลงทะเบียน และหนงัสอืมอบ

ฉนัทะมาด้วย 

1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 

ก. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

 ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี 

หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 (1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (2) สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ ก. และผู้ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 (3) แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบัข้อ ก. 

นิติบุคคล 

ค. กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการผู้มีอาํนาจ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 (1) แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก. 

 (2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล  

(กรรมการผู้มีอํานาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย 

ง. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 (1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ

และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (2) สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจ 

ลงนามนิตบิคุคล (กรรมการผู้มอํีานาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้มอํีานาจลงนามนิติบคุคลซึง่ลงนาม

ในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย 

 (3) สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้อง 

 (4) แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก. 

จ. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น 

 (1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค. หรือ ง. 

 (2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ต้อง

สง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม         
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  (2.1)    หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

  (2.2)    หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 ทัง้นี ้ เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น

หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคาํแปล 
 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้

กําหนดไว้จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองกําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้  

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้น 

หากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นประสงค์จะใช้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก www.univentures.co.th และโปรดนําใบมอบฉันทะมาในวันท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้

ก. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  

(2) ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้นจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

ข. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

คนใดคนหนึง่ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือ

กรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วม

ประชมุดงักลา่ว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกต้องและมีผล

ผกูพนัตามกฎหมาย  ทัง้นีบ้ริษัท ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียน

เข้าร่วมประชมุ 

ง. สง่หนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองท่ีบริษัทเตรียมให้คืนมายงับริษัทภายในวันพุธที่  16 มกราคม 2562 หรือก่อนเวลาเร่ิมการ

ประชมุอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมงเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท  ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ   
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงสว่นน้อยกวา่จํานวนท่ีตนถือ

อยูไ่ด้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ค. 
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  (2.1)    หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

  (2.2)    หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 ทัง้นี ้ เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น

หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคาํแปล 
 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้

กําหนดไว้จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองกําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้  

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้น 

หากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นประสงค์จะใช้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก www.univentures.co.th และโปรดนําใบมอบฉันทะมาในวันท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้

ก. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  

(2) ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้นจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

ข. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

คนใดคนหนึง่ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือ

กรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วม

ประชมุดงักลา่ว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกต้องและมีผล

ผกูพนัตามกฎหมาย  ทัง้นีบ้ริษัท ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียน

เข้าร่วมประชมุ 

ง. สง่หนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองท่ีบริษัทเตรียมให้คืนมายงับริษัทภายในวันพุธที่  16 มกราคม 2562 หรือก่อนเวลาเร่ิมการ

ประชมุอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมงเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท  ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ   
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงสว่นน้อยกวา่จํานวนท่ีตนถือ

อยูไ่ด้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ค. 
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3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือตัง้แต่เวลา 12.00 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต 

ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

ก. วาระทั่วไป 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอยา่งหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง

การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

(2) ในกรณีมอบฉนัทะ 

(2.1) ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้การ

ลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

(2.2) หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ

หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุน

หนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะ

มีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ข. วาระเลือกตัง้กรรมการ 

สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง

เทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง และมีวิธีการดงันีต้อ่ไปนี ้

(1) ในการเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้วิธีการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะ

ใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่

ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(2)  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัอนัจะทําให้

เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

 ประธานท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

 ก. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจาก

ท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

 ข. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการลงคะแนน

ลบั) ผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถออกเสียงลงคะแนน

ตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉันทะกําหนดให้

แบง่แยกคะแนนเสยีงได้) 
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มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

ก. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงเป็นมตขิองท่ีประชมุ 

ข. กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือขอับงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนน

ในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

(1) หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และ

ประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการ

ออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการ 
 

 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียง

แตล่ะวาระ จากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและจะแจ้งผลการนบัคะแนน

ให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 ครัง้ที่ 40  

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) 

วันพฤหัสบดทีี่ 17 มกราคม 2562 

 
 

กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าท่ีบริษัทเม่ือเสร็จสิน้การประชุม 

 
*เอกสารที่ราชการออกให้ ได้แก่ บตัรประจําตวัประชาชน หรือใบขบัข่ี หรือบตัรข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ) ฉบบัจริง 

ผู้ ถือหุ้น บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

โต๊ะลงทะเบียน มาด้วยตนเอง ผู้ ได้รับมอบฉันทะ 

• แสดงเอกสารที่ราชการออกให้*ที่ยงัไมห่มดอาย ุ

• แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

ตรวจหนงัสือมอบฉันทะ 

• แสดงหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถกูต้องครบถ้วน 

• แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

• แสดงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบฉันทะและ

แสดงเอกสารที่ราชการออกให้*ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ รับ

มอบฉันทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ 

(เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลําดบั 

กรณีที่ผู้ ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ 

ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(สําหรับผู้ ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง) 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ 

ผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผล 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

บริษั ทได้จัดให้ มี  Inspector ซึ่งเป็นที่

ปรึกษากฎหมายภายนอกเพ่ือทําหน้าที่

ดแูลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้การประชุม

ผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตาม

กฎหมายและข้อบงัคบับริษัท 


