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การลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น  

 

การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาประชมุโปรดน าหนงัสอืนดัประชมุ ใบลงทะเบียน และหนงัสอืมอบฉนัทะมาด้วย 
 

1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
ก. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
 ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ 

หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 
ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
 (1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (2) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ ก. และผู้ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
 (3) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ ก. 

นิติบุคคล 
ค. กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการผู้มีอ านาจ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 (1) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก. 
 (2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองส า เนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล  

(กรรมการผู้มีอ านาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย 

ง. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
 (1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ
และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามนิติบคุคล
(กรรมการผู้มีอ านาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้มีอ านาจลงนามนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย 

 (3) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง 

 (4) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก. 
จ. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น 
 (1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค. หรือ ง. 
 (2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ต้อง

สง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิม่เติม         
  (2.1)    หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
  (2.2)    หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 
 ทัง้นี ้ เอกสารทีม่ิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น

หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
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2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้
ก าหนดไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้  
• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไมซ่บัซ้อน 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้น 
หากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก www.univentures.co.th และโปรดน าใบมอบฉันทะมาในวันที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้
ก. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  
(2) ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้นจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
ข. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้ น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

คนใดคนหนึง่ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือ
กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วม
ประชมุดงักลา่ว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย  ทัง้นีบ้ริษัท ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชมุ 

ง. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะใสซ่องทีบ่ริษัทเตรียมให้คืนมายงับริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 หรือก่อนเวลา
เร่ิมการประชมุอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท  ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ   

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงสว่นน้อยกวา่จ านวนท่ีตนถือ
อยูไ่ด้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ทีผู่้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ค. 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือตัง้แต่เวลา 8.00 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ (ชัน้ 3 ฝ่ังแอทธินี ทาวเวอร์) โรงแรม ดิ แอทธิน ีโฮเทล แบงค็อก, อะลกัซ์ชูรี คอล
เล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้
แนบมาพร้อมนี ้

 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
ก. วาระทั่วไป 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอยา่งหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

http://www.univentures.co.th/
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(2) ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1) ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉนัทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้การ

ลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

(2.2) หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ
หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะ
มีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

ข. วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง และมีวิธีการดงันีต้อ่ไปนี ้
(1) ในการเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะ

ใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่
ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(2)  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัอนัจะท าให้
เกินจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
 ประธานท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอยีดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
 ก. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจาก

ที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
 ข. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนน

ลบั) ผู้ ถือหุ้นสว่นที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไมต้่องชูมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถออกเสียงลงคะแนน
ตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือมอบฉันทะก าหนดให้
แบง่แยกคะแนนเสยีงได้) 

  

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ก. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงเป็นมตขิองที่ประชมุ 
ข. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรือขอับงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระดงักลา่ว 
(1) หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และ

ประธานทีป่ระชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการ
ออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

 

 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
แตล่ะวาระ จากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและจะแจ้งผลการนบัคะแนน
ให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 


