
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) และแสดงให้เห็น 

ถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดงันัน้ ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้  
ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นเห็นว่าส าคญัและมีประโยชน์ โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิ 
ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
 
หลักเกณฑ์ 
 
1. คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ต้องถือหุ้นของบริษัทต่อเนื่องมาไม่น้อย
กวา่ 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอวาระการประชมุ 

 
2. ขัน้ตอนการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก  “แบบเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558” ตามเอกสารส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็น 
ทางการทางโทรสารหมายเลข 02-255-9417 หรือ E-mail address: Investor_relations@univentues.co.th ก่อนสง่
ต้นฉบบั “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558” ตอ่บริษัทภายหลงัได้ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบั “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2558” พร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐาน   รวมทัง้หลกัฐานที่เก่ียวข้องอยา่งครบถ้วนและสมบรูณ์ สง่ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตามที่
อยูด่งันี ้

  เลขานกุารบริษัท 
  บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ชัน้ 22 
 ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
  

กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 
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3. เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปนีเ้ป็นวาระการ
ประชมุ 

(1) เร่ืองที่ขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานก ากบั
ดูแล หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั จริยธรรมการด าเนินธุรกิจ มติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

(3) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(4) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 

(5) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที่ ก าหนด 
หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 

(6) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามที่ก าหนด 

(7) เร่ืองอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นแล้ววา่ไมม่ีความจ าเป็นท่ีต้องบรรจเุป็นวาระ 

 
4. กรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ

บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยเร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทจะบรรจเุป็นวาระการประชมุในค าบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ตอ่ไป 

  



 

 

 

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ / นามสกุล) : 
__________________________________________________ 
ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่ติดต่อได้ : 
เลขที_่________________________________  หมูบ้่าน / อาคาร   _____________________________________________ 
หมูท่ี่__________________________________ ตรอก / ซอย  _________________________________________________ 
ถนน__________________________________ ต าบล / แขวง ________________________________________________ 
อ าเภอ / เขต______________________________ จงัหวดั      ________________________________________________ 
รหสัไปรษณีย์______________________________ประเทศ   _________________________________________________ 
โทรศพัท์_________________________________โทรสาร  ___________________________________________________ 
E-mail_____________________________________________________________________________________________ 
ที่อยูใ่นตา่งประเทศ: (กรณีบคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทยให้ระบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ในตา่งประเทศ) 
__________________________________________________________________________________________________             
2. จ านวนหุ้นที่ถอืครอง ___________________________ ณ วนัท่ี___________________________________________ 

3. เร่ืองที่เสนอ : ___________________________________________________________________________________ 
วัตถุประสงค์: [  ] เพื่อพิจารณา [  ] เพื่อทราบ 
รายละเอียด_______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
[  ] มีเอกสารประกอบ [  ] ไมม่ีเอกสารประกอบ 

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถอืหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 
4.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก ่
[   ] หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์  (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ หรือ ส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
4.2 หลกัฐานแสดงตน ได้แก ่
[   ] กรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือหนังสือเดินทาง    (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
[   ] กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

5. ค ารับรอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถกูต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือ
เอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ 

 
ลงช่ือ   __________________________ ผู้ ถือหุ้น 

   (                                              ) 
                วนัท่ี   ________________________ 


