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ที ่ยว. 002/2564 
ทะเบียนเลขที ่0107537001030  
 

วนัท่ี 11 มกราคม 2564 
 

เร่ือง การเล่ือนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที ่42 และการเปล่ียนรูปแบบการประชมุ 
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1.  ข้อปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉนัทะ  
2.  แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
 

ตามที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 ในวนัศุกร์ที่ 
15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวง
ลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(“COVID – 19”) ได้มีการระบาดระลอกใหม่เป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพืน้ที่ ส่งผลให้รัฐบาลได้ออกข้อก าหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 16) ประกาศ ณ วนัที่ 3 มกราคม 
2564 โดยก าหนดห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเส่ียงต่อการแพร่โรคในเขตพืน้ที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพืน้ที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมี
ผู้ เข้าร่วมเป็นจ านวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผสักันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสมัมนา การจัดเลีย้ง การแจกจ่ายอาหารหรือ
ส่ิงของต่างๆ นัน้  

 

ด้วยเหตุดงักล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ที่ 4/2563-64 เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2564 (ซึ่งได้รับมอบหมายจาก    
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563-64 เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ให้มีอ านาจภายใต้ข้อจ ากัดของกฎหมายในการ
แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ ก าหนด วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 
ตามที่เห็นสมควร) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามมาตรการของภาครัฐ และเพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 คณะกรรมการบริหารจึงมีมติอนุมตัิให้เล่ือนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 ของบริษัท จากเดิม
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 

  

ทัง้นี ้วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 และมีสิทธิ
รับเงนิปันผล (Record Date) ยังคงเป็นวันเดิม คือ วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 รวมทัง้มีวาระการประชุมตามเดิม ดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41 ซึง่ประชมุเมื่อวนัศกุร์ที ่ 17 
มกราคม 2563 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563  
วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรของบริษัทจากผลประกอบการส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 30 

กนัยายน 2563  
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทและการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 
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วาระที ่8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2564 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2564 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชก าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2563 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมของวาระการประชมุได้จากหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นที่ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้น
แล้ว และสามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นจากเว็บไซต์บริษัทที ่www.univentures.co.th 
 

ทัง้นี ้หากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นวนัประชมุผู้ ถือหุ้นที่ก าหนดขึน้ใหม่ในวนัจนัทร์ที่ 
25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ขอให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และเอกสารยืนยนัตวัตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1 มายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 โดยให้จดัส่งทางไปรษณีย์มายงัที่อยู่ของบริษัท หรือส่งมาที่ 
Email: uv-comsec@univentures.co.th โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัที่ 14 ธันวาคม 2563 แล้ว บริษัทจะจดัส่งชื่อผู้ ใช้ (Username) และ
รหสัผ่าน (Password) ส าหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ควิดแลบ 
จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ ถือหุ้ นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยรายละเอียดและข้อ
ปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

                                                                                              (นายก าพล   ปญุโสณี) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 




