
  สิงทส่ีงมาดว้ย 8 

52 

 

การลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธกีารมอบฉันทะ  
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2563 ครังท ี41  

 

การลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครงัท ี41 ของบรษิัท ยูนิเวนเจอร ์จาํกัด (มหาชน) เพือความสะดวกใน

การลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทจีะมาประชมุโปรดนาํหนงัสือนดัประชมุ ใบลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะมาดว้ย 
1. เอกสารทผู้ีเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
ก. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ใหแ้สดงเอกสารทีส่วนราชการออกใหท้ียงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี หรือ

หนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลียนชือ-นามสกลุ ใหย้ืนหลกัฐานประกอบดว้ย 
ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีแนบมาพรอ้มหนังสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซงึไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) สาํเนาเอกสารทส่ีวนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ ก. และผูถื้อหุน้ไดล้งชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
(3) แสดงเอกสารทส่ีวนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ ก. 

นิติบุคคล 
ค. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการผู้มีอาํนาจ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1) แสดงเอกสารทส่ีวนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ ก. 
(2) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซงึรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึงเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติ

บคุคลซงึเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย 
ง. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีแนบมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซงึไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือชือของผูม้ีอาํนาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอาํนาจ) ซงึเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบ

ฉนัทะ 
(2) สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซึงรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามนิติบุคคล 

(กรรมการผูม้ีอาํนาจ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูม้ีอาํนาจลงนามนิติบุคคลซึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซงึเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย 
(3) สาํเนาเอกสารทส่ีวนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอาํนาจ) ซงึเป็นผูม้อบฉันทะและลงชือรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 
(4) แสดงเอกสารทส่ีวนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ ก. 

จ. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 
(1) ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ ค. หรือ ง. 
(2) ในกรณีทีผูถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐานเพิมเติม ดงัต่อไปนี        
(2.1)  หนังสือมอบอาํนาจจากผู้ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดาํเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2.2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian 

ทงัน ีเอกสารทมีิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือ

ผูแ้ทนนิติบคุคลนนัรบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 
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2. วิธีการมอบฉันทะ 
บรษิัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ตามแบบทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนด

ไวจ้าํนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรืองกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท ี5) พ.ศ. 2550 ดงัน ี  
 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทวัไปซงึเป็นแบบทงี่ายไม่ซบัซอ้น 
 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทกีาํหนดรายการต่างๆ ทจีะมอบฉนัทะทลีะเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบทีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝากและดแูลหุน้ 
หากผู้ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้นประสงค์จะใช้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.univentures.co.th และโปรดนาํหนังสือมอบฉันทะมาในวนัที

ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 
 

ผูถื้อหุน้ทไีม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี 
ก. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่านัน ดงันี 

(1) ผูถื้อหุน้ทวัไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านนั  
(2) ผูถื้อหุน้ทีปรากฏชือตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝากและดแูลหุน้ เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
ข. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงตามความประสงคข์องผูถ้ือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท 

คนใดคนหนึง โดยใหร้ะบุชือพรอ้มรายละเอียดของบคุคลทีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือกาเครืองหมายหนา้ชือ

กรรมการอิสระ ตามทีบรษิัทระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ร่วม

ประชมุดงักลา่ว 
ค. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มทงัขีดฆ่าลงวนัทีททีาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพอืใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนั

ตามกฎหมาย ทงันีบริษัท ไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเขา้รว่ม

ประชมุ 
ง. ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองทีบริษัทเตรียมใหค้ืนมายงับริษัทภายในวันพฤหัสบดีที 16 มกราคม 2563 หรือก่อนเวลาเริม

การประชมุอย่างนอ้ยครงึชวัโมงเพอืใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษิัท ไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเรมิประชมุ   
ทงันี ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้

และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากับจาํนวนหุน้ทตีนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงส่วนนอ้ยกว่าจาํนวนทตีนถือ

อยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ทีผูถื้อหุน้ซงึเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเรมิรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ก่อนเรมิการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชวัโมง หรือตงัแต่เวลา 12.00 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้อง Grand Ballroom ชัน 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต 

ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนทสีถานทจีดัประชมุทีไดแ้นบมาพรอ้มน ี
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในทปีระชุมผู้ถือหุ้น 
หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 
ก. วาระทัวไป 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้ับหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ ซงึผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ

ฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 
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(2) ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1) ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามทีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านันการ

ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนนัไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
(2.2) หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ

หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีทีทีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากทีระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีทีมีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีเห็นสมควร 
ข. วาระเลือกตังกรรมการ 

สาํหรบัวาระการเลือกตงักรรมการ ตามขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 14 ใหท้ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตงัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ดงัต่อไปน ี
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม (1) เลือกตงับุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บคุคลซงึไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครงันนั ในกรณีทบีคุคลซงึไดร้บัการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจาํนวนกรรมการทจีะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครงันนั ใหผู้เ้ป็นประธานในทปีระชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 
 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
 ประธานทปีระชมุชีแจงรายละเอยีดวิธีการลงคะแนนใหท้ปีระชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน ี
 ก. ประธานทปีระชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที

ประชมุว่าผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
 ข. กรณีทีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะชูมือขึน (เวน้แต่กรณีทีเป็นการลงคะแนน

ลบั) ผูถื้อหุน้ส่วนทีเหลือถือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งชูมือ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนน

ตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ทีในหนังสือมอบฉันทะกาํหนดให้

แบง่แยกคะแนนเสียงได)้ 
 

 มติของทปีระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 
ก. กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงเป็นมตขิองทีประชมุ 
ข. กรณีอืนๆ ซงึมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับรษิทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชมุจะเป็นไปตามทีกฎหมาย

หรือขอับังคับนนักาํหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในทีประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ

วาระดงักล่าว 
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานทปีระชมุออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชีขาด 
(2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรืองนนั และ

ประธานทีประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะนนัออกนอกทีประชุมชวัคราวก็ได ้เวน้แต่เป็นการ

ออกเสียงลงคะแนนเพือเลือกตงักรรมการ 
 

 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานทปีระชมุจะชีแจงวธีิการนบัคะแนนเสียงใหท้ปีระชมุทราบก่อนเรมิวาระการประชมุ โดยบรษิัทจะนบัคะแนนเสียงแต่

ละวาระ จากการลงคะแนนทีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจง้ผลการนบัคะแนนให้
ทปีระชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สนิการประชมุ 




