
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 
วัตถุประสงค์ 
 
 เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และแสดงให้เห็น
ถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันัน้ ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นเห็นว่าส าคญัและมีประโยชน์ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้
ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 

หลักเกณฑ์ 

1. คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

     เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ ประสงค์ที่จะเสนอช่ือบคุคล
เพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นใน
วนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

2. ขัน้ตอนการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

   ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560” ตามเอกสารสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการ 
ทางโทรสารหมายเลข 02-255-9418 หรือ E-mail address : uv-comsec@univentures.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบ
เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560” ตอ่บริษัทฯ ภายหลงัได้ 

   ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบั “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560” พร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐาน   รวมทัง้หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วนและสมบรูณ์ สง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2560 ตามที่อยู่
ดงันี ้

 
     กรุณาส่ง 

  เลขานุการบริษัท 
  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
    เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22 
    ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
                                                      (เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี) 
 

   ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอก  “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2560” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมสง่เป็นชดุโดยกรอกช่ือตวัแทนที่ผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้เป็น
ผู้ รับการติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือว่าการติดต่อกบัผู้ ได้รับมอบหมายเป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายที่ลงลายมือช่ือไว้ 
และให้จดัท าแบบเสนอวาระการประชมุ 1 แบบ ตอ่ 1 วาระ พร้อมสง่เอกสารทัง้หมดมาตามที่อยู่ที่ระบขุ้างต้น 
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3. เพื่อให้การด าเนินการประชมุเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมบ่รรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวาระการ

ประชมุ 

  (1). เร่ืองที่ขดัตอ่กฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานก ากบัดแูล 

หรือ  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั จริยธรรมการด าเนินธุรกิจ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

  (2). เร่ืองที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

  (3). เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมี

นยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

  (4). เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 

  (5). เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วย

เสยีงที่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไม่ได้เปลีย่นแปลงอย่าง

มีนยัส าคญั 

  (6). เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 

  (7). เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

  (8). เร่ืองอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นแล้ววา่ไมม่ีความจ าเป็นท่ีต้องบรรจเุป็นวาระ 

4. กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ

บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 โดยเร่ืองที่

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 2560 ตอ่ไป 

หมายเหตุ: บริษัทจะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบตัิไม่

ครบถ้วน 

 

 
 
 
 



 
 

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ / นามสกลุ) : ____________________________                         ______________________ 

ที่อยูปั่จจบุนั / ที่ติดตอ่ได้ : 

เลขที่ ___               ______________________________ 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 : _______________________              ____________________________________________________________ 

วตัถปุระสงค์ :   [   ] เพื่อพิจารณา              [   ] เพื่อทราบ      [   ] เพื่ออนมุตัิ   

รายละเอียด ___________________________________________               ____________________________________________ 

____________________________               ______________________________________________________________________ 

_______________________________            ___________________________________________________________________ 

[   ] มีเอกสารประกอบ                                            [   ] ไมม่ีเอกสารประกอบ 

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถอืหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 

    4.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ 

     [    ] หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ         

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ หรือส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

   4.2 หลกัฐานแสดงตน ได้แก่ 

     [    ] กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสอืเดินทางที่ไมห่มดอาย ุ(กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

     [    ] กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือ

เดินทางที่ไมห่มดอาย ุ(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมรับรองส าเนา

ถกูต้อง 

  [    ] กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

 

 



 

 

5. ค ารับรอง 

   ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ........................................................ เป็นผู้ ได้รับมอบหมายจาก

ข้าพเจ้าในการติดตอ่กบับริษัทฯ ตามเง่ือนไขการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจวุาระการประชมุ ข้อที่ 3,  

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลกัฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย

ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ 

 

                ลงช่ือ ______________                     _________ ผู้ ถือหุ้น 

                              (                                                          ) 

                                                                                       วนัท่ี  ______________                   __________ 

 


