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ข้อปฏิบตัิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสแ์ละวิธีมอบฉันทะ 
 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม ใหด้  าเนินการดงันี ้

1.1   กรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(“แบบฟอรม์ลงทะเบียน”) ที่แนบมา
กบัขอ้ปฏิบตัินี ้โดยระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่านให้ชัดเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียน
เขา้รว่มประชมุ E-EGM และแนบส าเนาเอกสารยืนยันแสดงตัวตนตามดา้นล่าง เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-EGM 

 เอกสารยืนยันแสดงตัวตน 
• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาเอกสารอื่น

ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแลว้ พรอ้มเอกสารประกอบตาม

รายละเอียดที่ระบใุนหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ดา้นล่าง  

1.2 ส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนและเอกสารยืนยันแสดงตัวตนให้แก่บริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 
ผ่านช่องทางดงันี ้ 
• ช่องทาง e-mail: uv-comsec@univentures.co.th หรือ  
• ช่องทางไปรษณีย:์  งานเลขานกุารบรษิัท บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน)  

  ชัน้ 22 อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
 

2.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-EGM ใหด้  าเนินการดงันี ้
 ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่หรือกรรมการตรวจสอบของบรษิัทท่านใดท่าน

หน่ึงซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดงัต่อไปนี ้เขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนตนเองได ้ 
• นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  อาย ุ75 ปี    หรือ 
• นายสุวิทย ์จินดาสงวน   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   อาย ุ68 ปี    หรือ                    
• รศ.ธิติพันธุ ์เชือ้บุญชัย   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   อาย ุ69 ปี   
 ที่อยู่ บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 22  อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ  ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขต

ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบขา้งตน้ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอ่ืน ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  
 

บริษัทขอใหผู้ถื้อหุน้ที่มีความประสงคจ์ะมอบฉันทะเพื่อเขา้ร่วมประชุม E-EGM กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ 
www.univentures.co.th) จากนั้นส่งหนังสือมอบฉันทะ ส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ พร้อมแบบฟอรม์
ลงทะเบียนให้แก่บริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที ่9 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางดงันี ้ 
• ทาง e-mail: uv-comsec@univentures.co.th หรือ 
• ทางไปรษณีย:์ งานเลขานกุารบรษิัท บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ชัน้ 22  อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
 

 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ  
• ผู้ถือหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา  

1. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉันทะ และ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือชื่อรบัรอง

ส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อ

รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ  
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• ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล  
1. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชื่อของผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ รวมทัง้ตรา 

ประทบัของนิติบคุคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือชื่อของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 
2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลของผูม้อบฉนัทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งและออกใหไ้ม่เกิน 

6 เดือน ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และ 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้ี

อ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และ 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางที่ยังไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บั

มอบอ านาจ 

3. การจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และWeb Link ระบบประชุม E-EGM แก่ผู้ถือหุ้น 

เมื่อบรษิัทไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1. หรือขอ้ 2.จากผูถื้อหุน้ บรษิัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชุม 
โดยเมื่อผู้ถือหุ้นผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) Web Link ระบบ
ประชมุ E-EGM และคู่มือวิธีการใชง้านระบบประชมุ E-EGM ใหผู้ถื้อหุน้ทางอีเมลที่ผูถื้อหุน้ไดร้ะบไุวใ้นแบบฟอรม์ลงทะเบียน  

ทัง้นี ้บริษัทขอใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบประชุม E-EGM โดยละเอียด และขอความกรุณาผูถ้ือหุน้งดใหช้ื่อ
ผูใ้ชแ้ละรหสัผูใ้ชข้องท่านแก่ผูอ้ื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ของท่านสูญหาย หรือไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวภายใน
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 กรุณาติดต่องานเลขานุการบริษัท โทรศัพท ์(02) 643-7191 หรือ (02) 643-7193 หรือ
อีเมล uv-comsec@univentures.co.th  
 

4. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านระบบประชุม E-EGM 
• ในวนัประชุมผูว้ิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. บริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อ

หุน้ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชมุ และการถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านัน้   
• ผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุผ่านระบบประชมุ E-EGM สามารถลงคะแนนเสียงแยกรายวาระ โดยใหก้ดเลือกเพื่อลงคะแนนเสียง 

“เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ และกดปุ่ ม “ส่ง” เพื่อส่งคะแนนเสียงเขา้สู่ระบบประชุม 
E-EGM ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้ไม่ลงคะแนนเสียงในวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของผูถื้อหุน้เป็น “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตัิ  

• กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบประชุม E-EGM ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณา
ติดต่อบริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบประชุม E-EGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ
บรษิัท ควิดแลบ จ ากดั ไวใ้นอีเมลที่ส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผูใ้ชใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 

5.  ช่องทางการส่งค าถามทีเ่กี่ยวข้องกับวาระการประชุม  
• ระหว่างการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมสามารถส่งค าถามผ่านระบบประชุม E-EGM ได้

ตลอดเวลาระหว่างการประชมุ 
• การส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้ 

1. ทางอีเมล: uv-comsec@univentures.co.th  
2. ทางไปรษณีย:์ ส่งถึง งานเลขานกุารบรษิัท บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ชัน้ 22 อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
  3. ทาง QR Code 

 

สแกน QR Code เพื่อส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
 

เขียนที่ _________________________________  
วนัท่ี ___ เดือน ______________ พ.ศ. ________  

 
ขา้พเจา้___________________________________________________________________________ สญัชาติ_______________  

อยู่บา้นเลขท่ี__________ ถนน_________________ ต าบล/แขวง_____________________ อ าเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_____________________ รหสัไปรษณีย_์___________ อีเมล (e-mail)_________________________________________ 

โทรศพัท_์__________________________ เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้  

รวม _____________________________ หุน้  

 
ขา้พเจา้ขอยืนยนัเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 16 ธันวาคม 
2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และขอใหบ้รษิัทกรุณาส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) รหสัผูใ้ช ้(Password) และ Web Link 
ส าหรบัเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส ์มายงัอีเมล (e-mail) ของขา้พเจา้ ดงันี ้

อีเมล ______________________________________________  

 

 
ลงชื่อ_______________________________ผูถื้อหุน้  
        (                                                )  

 
ลงชื่อ______________________________ ผูถื้อหุน้  
       (                                                        ) 

 
 
หมายเหตุ:  กรุณาส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท์ี่กรอกขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้ม

แนบเอกสารยืนยนัแสดงตวัตนใหแ้ก่บรษิัท ภายในวันพฤหัสบดีที ่9 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้ 
• ทาง e-mail: uv-comsec@univentures.co.th หรือ 
• ทางไปรษณีย:์ งานเลขานกุารบรษิัท บรษิัท ยนิูเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน)  

    ชัน้ 22 อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 


