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การลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธกีารมอบฉันทะ  
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42  

 

การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อความสะดวกใน
การลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาประชมุโปรดน าหนงัสือนดัประชมุ ใบลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะมาด้วย 
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
ก. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือ
หนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ ก. และผู้ ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
(3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ ก. 

นิติบุคคล 
ค. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการผู้มีอ านาจ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก. 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์) ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ ผู้มีอ านาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย 

ง. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) และมีข้อความแสดง
ให้เห็นว่าผู้มีอ านาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
ตามกฎหมาย 

(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก. 
จ. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้น 
(1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค. หรือ ง. 
(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง

หลกัฐานเพิ่มเติม ดงัต่อไปนี ้       
(2.1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
(2.2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกจิ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
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2. วิธีการมอบฉันทะ 
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวัน 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้
ก าหนดแบบของหนงัสือมอบฉันทะในการประชมุผู้จองหุ้น และการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากดัไว้ 3 แบบ ดงันี ้  
• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไม่ซบัซ้อน 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดแูลหุ้น 

โดยบริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย โดยผู้ ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้
ก. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านัน้  
(2) ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดูแลหุ้น เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th 
และกรุณาน าหนงัสือมอบฉนัทะมาในวนัที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้ น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คน
ใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อ
กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชมุดงักลา่ว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพนั
ตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ 

ง. จดัส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามข้อ 1. มายงัเลขานุการบริษัทตามที่อยู่บริษัทด้านล่างนี ้ภายในวันที่ 5 
มกราคม 2564 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมง (กรณีผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมด้วยตนเอง) เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนการประชมุ  

เรียน  เลขานกุารบริษัท  
 บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 ชัน้ 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  
 เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่
ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ค. 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็น
ต้นไป ณ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้
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4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
ก. วาระทั่วไป 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

(2) ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1) ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้การ

ลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉันทะหรือ
ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

ข. วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการ ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
 ประธานท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอยีดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
 ก. ประธานที่ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่

ประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
 ข. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะชมูือขึน้ (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลบั) 

ผู้ ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยก
คะแนนเสียงได้) 

 

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ก. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงเป็นมติของที่ประชมุ 
ข. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย

หรือขอับงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในทีป่ระชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในทีป่ระชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และ

ประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออก
เสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

 

 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่
ละวาระ จากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่
ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 


