หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีของ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) และแสดงให้ เห็น
ถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าสาคัญและมีประโยชน์ โดยบริ ษัท จะพิจารณาการให้ สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ประสงค์ จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้ องถือหุ้นของบริ ษัทต่อเนื่องมาไม่น้อย
กว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม
2. ขันตอนการเสนอวาระการประชุ
้
มสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติ ครบถ้ วนตามข้ อ 1 สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558” ตามเอกสารส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นี ้ หรื ออาจแจ้ งเรื่ องอย่างไม่เป็ น
ทางการทางโทรสารหมายเลข 02-255-9417 หรื อ E-mail address: Investor_relations@univentues.co.th ก่อนส่ง
ต้ นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558” ต่อบริ ษัทภายหลังได้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558” พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐาน รวมทังหลั
้ กฐานที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริ ษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่
อยูด่ งั นี ้
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 57 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน

3. เพื่อให้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นวาระการ
ประชุม
(1)

เรื่ องที่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานกากับ
ดูแล หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ จริ ยธรรมการดาเนินธุรกิจ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท

(2)

เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ

(3)

เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเสียหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4)

เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการได้

(5)

เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อเอกสารไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรื อไม่สามารถติดต่อได้

(6)

เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามที่กาหนด

(7)

เรื่ องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นแล้ วว่าไม่มีความจาเป็ นที่ต้องบรรจุเป็ นวาระ

4. กรรมการอิสระของบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ
บริ ษัทจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยเรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ต่อไป

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
1. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ / นามสกุล) :
__________________________________________________
ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่ติดต่ อได้ :
เลขที_่ ________________________________ หมูบ่ ้ าน / อาคาร _____________________________________________
หมูท่ ี่__________________________________ ตรอก / ซอย _________________________________________________
ถนน__________________________________ ตาบล / แขวง ________________________________________________
อาเภอ / เขต______________________________ จังหวัด ________________________________________________
รหัสไปรษณีย์______________________________ประเทศ _________________________________________________
โทรศัพท์_________________________________โทรสาร ___________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________________________
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณีบคุ คลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยให้ ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ ในต่างประเทศ)
__________________________________________________________________________________________________
2. จานวนหุ้นที่ถอื ครอง ___________________________ ณ วันที่___________________________________________
3. เรื่องที่เสนอ : ___________________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์ : [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ
รายละเอียด_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
[ ] มีเอกสารประกอบ [ ] ไม่มีเอกสารประกอบ
4. เอกสารหลักฐานของผู้ถอื หุ้นที่ต้องแนบพร้ อมแบบขอเสนอเรื่อง
4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่
[ ] หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ หรื อ สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้ แก่
[ ] กรณี ผ้ ูถื อ หุ้น เป็ นบุค คลธรรมดา ต้ อ งแนบสาเนาบัต รประจาตัว ประชาชน หรื อ หนัง สือ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่า งประเทศ) พร้ อมลงนามรั บ รองสาเนาถูก ต้ อ ง
[ ] กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
5. คารับรอง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้ องครบถ้ วน และยินยอมให้ บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ __________________________ ผู้ถือหุ้น
(
)
วันที่ ________________________

