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ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM  
1.1   โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบตัินี ้โดยขอให้

ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม และแนบส าเนาเอกสารยืนยนัแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเข้าร่วมประชมุ E-AGM ดงันี ้

 เอกสารยืนยันแสดงตัวตน 
• ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนา

เอกสารอื่นซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
• ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบิุคคล – หนงัสือมอบอ านาจหรือหนงัสือมอบฉนัทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ

ตามรายละเอียดที่ระบใุนหวัข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ด้านล่าง  

 ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารยืนยันแสดงตัวตนดังกล่าว
ข้างต้นให้บริษัทภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ผ่านช่องทาง ดงันี ้ 
• ช่องทาง e-mail: uv-comsec@univentures.co.th หรือ  
• ช่องทางไปรษณีย์:  

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

1.2  เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพือ่ยืนยนัสิทธิเข้าร่วมประชมุ โดยเมื่อ
ผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจดัส่งชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหัสผู้ ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่
ระบบการประชุม E-AGM ทัง้นี ้ขอความกรุณาให้ท่านผู้ ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหัสผู้ ใช้ (Password) ของ
ท่านแก่ผู้อื่น กรณีทีช่ื่อผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ของท่านสญูหาย หรือยงัไม่ได้รับภายในวนัพฤหสับดีที่ 
21 มกราคม 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทนัที  

1.3  บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหัสผู้ ใช้ (Password) ไปให้กับท่าน พร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือ
วิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศกึษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) 
ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทัง้นี ้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ตาม 
การถ่ายทอดสดจะเร่ิมในเวลา 14.00 น. เท่านัน้  

1.4  ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” 
หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เหน็ด้วย” 
โดยอตัโนมตัิ  

1.5  กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม 
กรุณาติดต่อบริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชมุ E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการ
ติดต่อบริษัท ควิดแลบ จ ากดั ไว้ในอีเมลทีไ่ด้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน  

 

2.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM  
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการ 

อิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งดงัต่อไปนี ้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทน  
• นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  กรรมการอิสระ  อาย ุ74 ปี  
 ที่อยู่ บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน)  
 ชัน้ 22  อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
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• รองศาสตราจารย์ธิติพันธ์ุ เชือ้บุญชัย  กรรมการอิสระ  อาย ุ68 ปี                         
 ที่อยู่ บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน)  
 ชัน้ 22  อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
 

กรรมการอิสระทัง้สองท่านข้างต้นมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับรอบปี
บญัชี 2564 แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2564 ครัง้ที่ 42 นี ้

 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้ นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือสามารถดาวน์
โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th  และส่งหนังสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
(ตามที่ระบดุ้านล่างนี)้ ให้บริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางดงันี ้ 
• ทาง e-mail: uv-comsec@univentures.co.th หรือ 
• ทางไปรษณีย์:  

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

 

 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ  
 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ และ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรอง

ส าเนาถกูต้องของผู้มอบฉนัทะ และ 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรอง

ส าเนาถกูต้องของผู้ รับมอบฉนัทะ  
นิติบุคคล  
1. หนงัสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ รวมทัง้ตรา 

ประทบัของนิติบคุคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉนัทะ และลงลายมือชื่อของผู้ รับมอบฉนัทะ และ 
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน 

ประชมุผู้ ถือหุ้นของผู้มอบฉนัทะ และ 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมอืชื่อรับรองส าเนาถกูต้องของผู้มีอ านาจ

ลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ผู้มอบฉนัทะ) และ 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของผู้ รับมอบ

อ านาจ 
 

3.  ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นในการส่งค าแนะน าหรือค าถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของ
บริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม มีดงันี ้ 

 3.1  ระหว่างการประชมุ E-AGM ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามได้ผ่านระบบการประชมุ E-AGM  
3.2 ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางต่อไปนี ้ 

• ทาง e-mail: uv-comsec@univentures.co.th หรือ 
• ทางไปรษณีย์:  
 งานเลขานกุารบริษัท บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน)  

  ชัน้ 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
 


