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ที่ ยว. 043/2564 
ทะเบียนเลขที่ 0107537001030  

วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2564 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 

เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ครัง้ที่ 42  
 2. สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 2) กรณีกำรลงทนุของบรษิัท ยนูิเวนเจอร ์บีจีพี จ ำกดั ในบรษิัท 

อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งกำรถือหุน้ทำงออ้มในบริษัท พีพีทีซี จ ำกัด และบริษัท 
เอสเอสยูที จ ำกัด  

 3. รำยงำนควำมเห็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
 4. ประวตัิกรรมกำรตรวจสอบที่บรษิัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 
 5. ขอ้บงัคบัของบรษิัทเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 
 6. 

7. 
ขอ้ปฏิบตัิกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละวิธีมอบฉนัทะ 
แบบส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

   8. หนงัสือมอบฉนัทะ  
  

 ดว้ยคณะกรรมกำรบริษัท ยูนิเวนเจอร ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) มีมติก ำหนดจัดกำรประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 
1/2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 16 ธันวำคม 2564 เวลำ 14.00 น. ในรูปแบบกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด
ในกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระพรอ้มดว้ยควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 คร้ังที่ 42 ซ่ึงประชุมเม่ือวันจันทรท์ี่ 25
มกราคม 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เลขำนุกำรบริษัทไดจ้ัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ครัง้ที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวนั
จนัทรท์ี่ 25 มกรำคม 2564 และบริษัทไดจ้ดัส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 
ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด พรอ้มทั้งเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัท www.univentures.co.th แลว้ โดยมีรำยละเอียด
ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1. 

ความเห็นคณะกรรมการ กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2564 ครัง้ที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทรท์ี่ 25 
มกรำคม 2564  มีควำมถกูตอ้งตรงตำมมติที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรำยงำนกำรประชุม
ผูถื้อหุน้ดงักล่ำว  

จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินการตามกลยุทธก์ารลงทุนของบริษัท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตำมที่บรษิัทด ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งกำรลงทนุตำมกลยทุธก์ำรลงทุนของบริษัท เพื่อขยำยกำรลงทนุไป
ยังธุรกิจใหม่ที่มีศักยภำพในกำรสรำ้งผลตอบแทนที่เหมำะสมแก่บริษัทและกระจำยควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงรำยไดจ้ำกธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ เช่น กำรร่วมลงทุนกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อด ำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำน กำรเข้ำลงทุนในธุรกิจตูแ้ช่เชิงพำณิชย์ 
รำยละเอียดปรำกฏตำมข่ำวแจง้ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วงที่ผ่ำนมำนัน้ คณะกรรมกำรเห็นสมควรใหน้ ำเสนอสรุปผลกำรด ำเนินกำร
ตำมกลยทุธก์ำรลงทนุของบรษิัทใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบ 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทรำบผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธก์ำรลงทนุของบรษิัท 

วำระนีไ้ม่มีกำรออกเสียงลงคะแนน เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ 
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วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร ์บีจีพี จ ากัด ในบริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงการถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พีพีทซีี จ ากัด และบริษัท เอสเอสยูท ีจ ากัด 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทแสวงหำโอกำสเขำ้ลงทุนในกิจกำรหรือธุรกิจใหม่ที่มีศกัยภำพในกำรประกอบธุรกิจและสำมำรถ
สรำ้งผลตอบแทนที่เหมำะสมจำกกำรลงทุน เพื่อปรบัโครงสรำ้งเงินลงทุนของบริษัทใหม้ีควำมสมดุลและกระจำยควำมเส่ียงจำก
กำรพ่ึงพิงธุรกิจอสงัหำรมิทรพัยท์ี่เป็นธุรกิจหลกัของบรษิัทในปัจจุบนั โดยบรษิัทประสงคจ์ะขยำยกำรลงทุนไปยงัธุรกิจพลงังำน ซึ่ง
เป็นธุรกิจที่มีแนวโนม้กำรเติบโตตำมกำรขยำยตวัของชุมชนเมือง ภำคธุรกิจอุตสำหกรรม และกำรเพิ่มขึ ้นของจ ำนวนประชำกร 
ทัง้นี ้บรษิัทและพนัธมิตรธุรกิจที่มีประสบกำรณค์วำมเชี่ยวชำญในธุรกิจพลงังำน อนัไดแ้ก่ บรษิัท บี.กรมิ เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
(“BGRIM”) ซึ่งเขำ้ร่วมลงทนุในบริษัท ยูนิเวนเจอร ์บีจีพี จ ำกัด (“UVBGP”) เพื่อด ำเนินธุรกิจพลงังำนร่วมกนั ไดเ้ล็งเห็นศกัยภำพ
ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นรว่มที่ด  ำเนินกำรโดยบรษิัท พีพีทีซี จ ำกดั (“PPTC”) และบรษิัท เอสเอสยทูี จ ำกดั (“SSUT”) 
ซึ่งไดเ้ริ่มผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำและลกูคำ้โรงงำนอตุสำหกรรม
ที่ตัง้อยู่ในนิคมอตุสำหกรรมซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้ำของ PPTC และ SSUT  

 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2564-65 เมื่อวนัที่ 27 ตุลำคม 2564 มีมติใหจ้ดักำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 
ในวนัที่ 16 ธันวำคม 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิให ้UVBGP บรษิัทย่อยของบรษิัท1 เขำ้ซือ้หุน้ทัง้หมดในบรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอ
เรชั่น จ ำกัด2 (“E-COGEN”) มูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิน้ ไม่เกิน 12,400 ลำ้นบำท เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งกำรถือหุน้ทำงออ้มใน PPTC และ 
SSUT ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นรว่ม (Cogeneration) โดยกำรเขำ้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN จะ
เกิดขึน้เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตำมที่ระบุในสัญญำซือ้ขำยหุ้นส ำเร็จครบถ้วนหรือไดร้ับกำรผ่อนผันจำกคู่สัญญำฝ่ำยที่
เก่ียวขอ้ง ซึ่งบรษิัทคำดว่ำกำรซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN จะเสรจ็สมบรูณภ์ำยในปี 2564   
 

ทัง้นี ้หำก ณ วนัท่ี UVBGP เขำ้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN หำก E-COGEN ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มใน PPTC รวมกนัไดน้อ้ย
กว่ำรอ้ยละ 100.00 คู่สญัญำตกลงใหม้ีกำรปรบัลดรำคำซือ้ขำยที่มลูค่ำรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 12,400 ลำ้นบำท ลงตำมอตัรำที่ก ำหนด
ไวใ้นสญัญำซือ้ขำยหุน้ โดยกรณีที่ E-COGEN ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มใน PPTC รวมกนัไดร้อ้ยละ 74.50 (ซึ่งเป็นจ ำนวนหุน้ขัน้
ต ่ำของ PPTC ที่ก ำหนดไวเ้ป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนของกำรเขำ้ท ำรำยกำร) รำคำซือ้ขำยจะถกูปรบัลดลงมำเหลือไม่เกิน 11,334.09 
ลำ้นบำท และUVBGP อำจพิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อลงทนุในหุน้ส่วนท่ีเหลือของ PPTC ต่อไป ภำยใตก้รอบมลูค่ำเงินลงทนุส ำหรบั
หุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มทัง้หมดใน PPTC และ SSUT รวมไม่เกิน 12,400 ลำ้นบำท ทัง้นี ้กำรเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หุน้ PPTC ส่วนที่
เหลือภำยใตก้รอบกำรลงทุนดงักล่ำวเป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มิใช่บริษัทจด
ทะเบียน อย่ำงไรก็ดี เมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรรวมกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้กบั EP แลว้ขนำดรำยกำรรวมยงัมี
มูลค่ำเท่ำกับรอ้ยละ 50 หรือสูงกว่ำ แต่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 100 ซึ่งบริษัทจะสำมำรถด ำเนินกำรลงทุนในหุน้ส่วนที่เหลือของ PPTC 
ดงักล่ำวภำยใตก้ำรด ำเนินกำรขออนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้โดยบริษัทจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส านักงานก.ล.ต.”) และตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินรำยกำรดงักล่ำว   
 

รำยละเอียดกำรเขำ้ท ำรำยกำร ปรำกฏตำมสำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 2) กรณีกำรลงทนุของบรษิัท ยนูิเวนเจอร ์บีจีพี 
จ ำกัด ในบริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งกำรถือหุน้ทำงออ้มในบริษัท พีพีทีซี จ ำกัด และบริษัท เอสเอสยูที 
จ ำกดั ตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 2.   
 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่มีนยัส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่ำ “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) โดย

 
1   บริษัทถือหุน้ UVBGP รอ้ยละ 55.00 และบริษัท บี.กริม เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ UVBGP รอ้ยละ 45.00 
2   E-COGEN เป็นบริษัทย่อยทำงออ้มของบริษัท อีสเทอรน์ พำวเวอร ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“EP”) โดย EP ถือหุน้ E-COGEN ทำงออ้มรวมรอ้ยละ 100.00 
โดยถือหุน้ทำงออ้มรอ้ยละ 46.00 ผ่ำนบริษัท อีเทอรน์ิตี ้พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) รอ้ยละ 5.00 ผ่ำนบริษัท ตะวนัออกกำรพิมพ ์และบรรจภุณัฑ ์จ ำกดั และ
รอ้ยละ 49.00 ผ่ำน EP Group (HK) Company Limited  



4 

รำยกำรดงักล่ำวมีขนำดรำยกำรสงูสดุเท่ำกบัรอ้ยละ 72.54 จำกกำรค ำนวณตำมเกณฑม์ลูค่ำรวมของส่ิงตอบแทน ค ำนวณจำกงบกำรเงิน
รวมของบริษัทฉบับสอบทำนส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนของ E-COGEN 
ส ำหรบังวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ซึ่งจดัเตรียมโดยผูบ้ริหำรของบริษัท และเมื่อค ำนวณรวมกับขนำดรำยกำร
ไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทในรอบระยะเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ จะมีขนำดรำยกำรไดม้ำรวมสงูสดุเท่ำกบัรอ้ยละ 77.10 ตำมเกณฑ์
มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน จึงเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยป์ระเภทที่ 1 ตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรพัย ์กล่ำวคือ เป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิัทจดทะเบียนหรือบรษิัทย่อยกับบรษิัทจดทะเบียนอื่นหรือบรษิัทย่อยของบริษัท
จดทะเบียนอื่น ซึ่งเมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรแลว้ รำยกำรดงักล่ำวมีมลูค่ำเท่ำกับรอ้ยละ 50 หรือสงูกว่ำ ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนำ้ที่
ตอ้งปฏิบตัิตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์และมำตรำ 107 ของพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 
2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันี ้
(1) เปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
(2) จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท ซึ่งบรษิัทตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต  ่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
(3) แต่งตั้งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนก.ล.ต. เพื่อให้ควำมเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

เก่ียวกบัควำมสมเหตสุมผล ประโยชน ์ควำมเป็นธรรมของรำคำ เงื่อนไขและควำมเส่ียงของกำรเขำ้ท ำรำยกำร รวมทัง้จดัส่ง
ควำมเห็นดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้  
 

ในกำรนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ใหเ้ป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำร
เขำ้ท ำรำยกำร ก ำหนดรำยละเอียด แกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับรำยกำร รวมถึง
ด ำเนินกำรในเรื่องอื่นใดที่จ  ำเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร  
 

ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ กำรเขำ้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
กำรถือหุน้ทำงออ้มใน PPTC และ SSUT ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นร่วมนัน้ สอดคลอ้งกับกลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท ซึ่งมุ่งแสวงหำโอกำสกำรเขำ้ลงทุนในกิจกำรหรือธุรกิจที่มีศกัยภำพในกำรเติบโตและสรำ้งผลตอบแทนที่ดีโดยค ำนึงถึง
ควำมสมดุลของโครงสรำ้งเงินลงทุน ตลอดจนกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัท อีกทัง้รำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำรมีควำมเหมำะสม เนื่องจำกเป็นรำคำที่บรษิัทพิจำรณำว่ำเหมำะสมจำกกำร
ประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)  

 

นอกจำกนี ้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ หำก ณ วนัที่ UVBGP เขำ้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN หำก E-COGEN 
ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มใน PPTC รวมกันไดน้อ้ยกว่ำรอ้ยละ 100.00 UVBGP อำจพิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อลงทุนในหุน้ส่วนท่ี
เหลือของ PPTC ต่อไป ภำยใตก้ำรมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บั
กำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรหิำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ตำมที่กล่ำวไปขำ้งตน้ และภำยใตก้รอบมลูค่ำเงินลงทนุส ำหรบัหุน้
ทำงตรงหรือทำงออ้มทัง้หมดใน PPTC และ SSUT รวมไม่เกิน 12,400 ลำ้นบำท   
 

ทั้งนี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้บริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกัด เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เพื่อใหค้วำมเห็นต่อกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรดงักล่ำว รำยละเอียดรำยงำนควำมเห็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 3  อนึ่ง ผูถื้อหุน้ควรใหค้วำมส ำคญั
กบัควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ รวมทัง้พิจำรณำขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อประกอบกำรตดัสินใจ 

 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย ทัง้นี ้ในวำระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่4  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
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คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดวนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 (Record 
Date) ในวนัพฤหสับดีที่ 11 พฤศจิกำยน 2564  

 

กำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้นีเ้ป็นกำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง
กบักำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ บรษิัทจึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้กรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบัเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(“แบบฟอรม์ลงทะเบียน”) และส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนพรอ้มเอกสำรยืนยนัแสดงตวัตน ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 6. 
มำยงับรษิัทภำยในวนัพฤหสับดีที่ 9 ธันวำคม 2564 เพื่อบริษัทจะท ำกำรยืนยนัสิทธิเขำ้ร่วมประชมุและจดัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) 
และรหสัผูใ้ช ้(Password) ส ำหรบัเขำ้ระบบกำรประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่อไป 

  

ทัง้นี ้หำกผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอื่นหรือกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัทท่ำนใดท่ำนหน่ึง ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ ให้
เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในกำรประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งบรษิัทได้
น ำส่งมำพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 8. หรือดำวนโ์หลดจำกเว็บไซตข์องบรษิัท www.univentures.co.th  จำกนัน้
ให้น ำส่งหนังสือมอบฉันทะและส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ พรอ้มแบบฟอรม์ลงทะเบียนมำยังบริษัท ภำยในวัน
พฤหสับดีที่ 9 ธันวำคม 2564 โดยบรษิัทจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์หนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 

นอกจำกนี ้บรษิัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมที่เก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชมุหรือขอ้มลูอื่นท่ีส ำคญัของบรษิทั 
ล่วงหนำ้ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ โดยแบบส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้ตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 7. เพื่อคณะกรรมกำร
บรษิัทหรือฝ่ำยจดักำรจะไดเ้ตรียมขอ้มลูเพื่อกำรชีแ้จงในวนัประชมุ  
 

 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

 
 
 

                                                                                               (นำยก ำพล   ปญุโสณี) 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 


