
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติั

ต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ดงันัน้ ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นเห็นว่าสําคญัและมีประโยชน์ โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด 
 

หลักเกณฑ์ 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (อาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) ต้องเป็นผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทตอ่เน่ืองมาไม่น้อยกวา่ 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัที่เสนอวาระการประชมุ 
 

2. ขัน้ตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอวาระการประชมุ โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจําปี 2564” ตามเอกสารส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารหมายเลข 

02-255-9418 หรือ E-mail address: uv-comsec@univentures.co.th ในเบือ้งต้น และนําส่งต้นฉบบั “แบบเสนอวาระการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564” แก่บริษัทในภายหลงั 
 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องนําส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564” พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน  

รวมทัง้หลกัฐานที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบรูณ์ ให้แก่บริษัทภายในวนัที่ 15 ตลุาคม 2563 ตามที่อยู่ดงันี ้

 

               

   กรุณาส่ง 

  เลขานุการบริษัท 

  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จาํกัด (มหาชน) 

    ชัน้ 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  

    เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน  

   กรุงเทพฯ 10330 

                      (เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564) 

 

 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระ บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอก “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2564” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน จากนัน้ให้รวบรวมส่งเอกสารของผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดให้แก่บริษัท พร้อมทัง้

ระบช่ืุอผู้แทนของผู้ ถือหุ้น 1 ราย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ติดต่อกบับริษัท โดยบริษัทถือวา่การติดตอ่กบัผู้แทนของผู้ ถือหุ้น

ดงักล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือช่ือไว้  ทัง้นี ้ขอให้จดัทําแบบเสนอวาระการประชุม 1 ใบ ต่อ 1 วาระ 

พร้อมสง่เอกสารทัง้หมดมายงับริษัทตามที่อยู่ที่ระบขุ้างต้น 

  



3. เพือ่ให้การดําเนินการประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนี ้เป็นวาระการประชมุ 

(1) เร่ืองที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกํากับดูแล 

หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั จริยธรรมธุรกิจ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และการ

กํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 

(2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

(3) เร่ืองที่เป็นอํานาจการบริหารจดัการของบริษัท  เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนยัสําคญั

ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(4) เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได้ 

(5) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสียง

ที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่าง

มีนยัสําคญั 

(6) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือไม่

สามารถติดตอ่ผู้ ถือหุ้นที่เสนอวาระประชมุได้ 

(7) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด 

(8) เร่ืองอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นแล้ววา่ไม่มีความจําเป็นที่ต้องบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
 

4. เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้งผล

การพิจารณาให้ทราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยเร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทจะบรรจเุป็นวาระการประชมุในคําบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ตอ่ไป 

 

หมายเหต ุ: บริษัทจะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นที่ให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดตอ่ได้ หรือมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 
 

1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น 

ช่ือ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ) : _____________________________________________________________________ 

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ที่ตดิต่อได้ : 
เลขท่ี  หมู่บ้าน / อาคาร     หมู่ท่ี  

ตรอก / ซอย    ถนน  ตําบล / แขวง  

อําเภอ / เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

ประเทศ  โทรศพัท์  โทรสาร  

E-mail      

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาตไิทย ให้ระบุที่อยู่ที่ตดิต่อได้ในต่างประเทศ) 
      

      
 

2.  จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ________________________________________ ณ วนัท่ี _________________________________________ 

3.  เร่ืองที่เสนอ: _______________________________________________________________________________________________ 

รายละเอียด ___________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
   มีเอกสารประกอบ                          ไม่มีเอกสารประกอบ 
 

4.  เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

4.1  หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ 

    หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือสําเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

4.2  หลักฐานแสดงตน ได้แก่ 

   กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา : สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : (1) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้ มี

อํานาจลงนามท่ีลงลายมือช่ือในแบบเสนอวาระ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ (2) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลง

นามท่ีลงลายช่ือในแบบขอเสนอวาระนี ้พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  

 กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ-นามสกลุ : สําเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 
 

5. คาํรับรอง 

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________ เป็นผู้ ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า

ในการติดตอ่กบับริษัท ตามหลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชมุ  
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถกูต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐาน

ดงักลา่วได้ 
 

                ลงช่ือ __________________________________ผู้ ถือหุ้น 

                              (                                                          ) 

                                                                                                  วนัท่ี ______________________________ 


	ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
	เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
	กรุงเทพฯ 10330
	(เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

