
หน้า  1 ของจ านวน 6 หน้า 

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้า 

 
1) เจตนารมณ์ 

บรษิทัมคีวามแน่วแน่ทีจ่ะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอระเบยีบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ภายใต้มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ( Good 
Corporate Governance Principle ) โดยบรษิัทเชื่อว่าการด าเนินการดงักล่าวจะส่งผลให้บรษิทัมกีารจดัการที่
เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลทีด่ทีีสุ่ด เป็นทีย่อมรบัจากผูล้งทุนและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทัว่ไปอยู่เสมอ
ว่าเป็นกจิการทีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ( Good Corporate Governance  ) 
 
ในการใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า
แสดงให้เหน็ถึงการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั นอกจากนี้ เพื่อให้มีข ัน้ตอนและ
วธิกีารในการพจิารณาทีช่ดัเจนและโปร่งใส บรษิทัจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอระเบยีบ
วาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าขึน้ ซึ่งจะช่วยกลัน่กรองระเบยีบวาระที่
จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิัทอย่างแท้จรงิ และคดัสรรบุคคลที่มคีุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทั และสามารถปฏบิตัหิน้าที่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผู้มสี่วนได้เสยีทุก
ฝ่าย รวมทัง้ช่วยใหบ้รษิทัสามารถปฏบิตัติามการก ากบัดแูลกจิการทีด่ไีดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
 
2) นิยาม 

“บรษิทั”  หมายความว่า บรษิทั ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบรษิทั ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบรษิทั ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

“ระเบยีบวาระการประชุม”  หมายความว่า ระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของ บรษิทั ยนูิค เอ็นจเินียริง่ 
แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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3) คณุสมบติัของผู้ถือหุ้น 

 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมการตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคนซึง่ถอืหุน้
และมสีทิธิออกเสยีงนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท ณ วนัที่
เสนอระเบยีบวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมการ 
 
4) หลกัเกณฑก์ารเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

4.1  เร่ืองท่ีจะไม่พิจารณาน าเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
  (1) เรื่องทีก่ าหนดในมาตรา 89/28 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.  
   2535 ( รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
  (2) เรื่องทีข่ดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอื 
   หน่วยงานทีก่ ากบัดูแลบรษิทั หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
  (3) เรื่องทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการแลว้ 
  (4) เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ไดร้ะบุในการน าเสนอวาระนัน้เป็นเรื่อง 

 ทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา หรอืไม่สามารถตดิต่อผูถ้อืหุน้เพื่อขอขอ้มูล
เพิม่เตมิได ้

  (5) เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้ 3 
 
4.2  ขัน้ตอนในการพิจารณาของบริษทัในการเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

  (1) ผู้ถือหุ้นที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 3 ต้องจดัท าหนังสอืเสนอระเบยีบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ( แบบ ก.) ในส่วนท้ายของ
หลกัเกณฑ์นี้ หรอือาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารที่เบอร์ 02-5823198 หรอื Email Address 
ของเลขานุการบรษิทั  parinya@unique.co.th ก่อนส่งต้นฉบบัของ แบบ ก. ต่อคณะกรรมการภายหลงัได ้ทัง้นี้ 
ผูถ้อืหุน้ต้องส่งต้นฉบบัของแบบ ก. พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และเอกสารต่างๆ ใหถ้ึงบรษิทัภายในวนัที ่31 

มีนาคม 2564  
   เอกสารหลกัฐานการถอืหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3 ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์
หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิม่เตมิที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

mailto:parinya@unique.co.th
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พจิารณาของคณะกรรมการ (ถ้าม)ี ให้ถงึบรษิัทภายในวนัที่ 31 มีนาคม 2564  เพื่อให้คณะกรรมการมเีวลา

เพยีงพอในการพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมได ้ 
  (2) ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นหลายรายรวมกนัและมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 3 เสนอระเบยีบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถอืหุ้นรายแรกต้องกรอกขอ้มูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลตามใบประจ าต่อของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็น
หลกัฐานทุกรายและรวบรวมแบบ ก. และใบประจ าต่อของแบบ ก. (ถ้าม)ี และหลกัฐานการถอืหุน้พรอ้มเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม (ถ้าม)ี ของผู้ถอืหุ้นทุกรายเป็นชุดเดยีวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ หรอือาจส่งเรื่องอย่างไม่
เป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตาม 4.2 (1) กไ็ด ้
  (3) ในกรณีผูถ้อืหุ้นรายเดยีวหรอืหลายรายและมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 3 เสนอระเบยีบวาระ
การประชุมมากกว่า 1 ระเบยีบวาระ ผู้ถอืหุ้นต้องจดัท าแบบ ก. หนึ่งแบบ ต่อระเบยีบวาระพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็น
หลกัฐานใหค้รบถว้น หรอือาจสง่เรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตาม 4.2 (1) ได ้ 
  (4) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย 
   (4.1)  เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบรษิทัจะแจง้ผูถ้อืหุน้ 
    ทราบภายในวนัที ่3 เมษายน 2564 โดยหากผูถ้อืหุน้ไม่ด าเนินการแกไ้ขและสง่ 
    ตน้ฉบบัคนืใหบ้รษิทัภายในวนัที ่7 เมษายน 2564 เลขานุการบรษิทัจะสง่หนงัสอืแจง้ 
    ผูถ้อืหุน้ทราบการปิดเรื่อง 
   (4.2) เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้ 3 เลขานุการบรษิทัจะสง่ 
    หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบการปิดเรื่องภายใน 7 เมษายน 2564  
   (4.3) เรื่องทีไ่ม่เขา้ข่ายตาม (4.1) หรอื (4.2) เลขานุการบรษิทัจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการ 
    ในการประชุมคณะกรรมการเดอืนกุมภาพนัธ ์ของแต่ละปี 
  (5) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของระเบยีบวาระการประชุมทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ ซึ่ง
จะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 (1) – (5) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น  ทัง้นี้            
ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการถอืเป็นทีสุ่ด 
  (6) เรื่องทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบยีบการประชุมในหนังสอืเชญิ 
ประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมการ และส าหรบัเรื่องทีไ่ม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
และเรื่องตามขอ้ 4.2 (4) (4.1) หรอื (4.2) บรษิทัจะแจง้เป็นระเบยีบวาระเพื่อทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้ม
ระบุเหตุผลในการปฏเิสธดว้ย 
  (7) ในกรณีบรษิัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในข้อ 4.2 (6) ผู้ถือหุ้นสามารถมมีติด้วย
คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง เหน็ชอบใหบ้รรจุเรื่อง
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ทีถู่กปฏเิสธ เป็นวาระการประชุมของผูถ้อืหุน้ได ้โดยบรษิทัจะบรรจุเรื่องดงักล่าวเป็นวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้
ทีบ่รษิทัจะจดัใหม้ขีึน้ในครัง้ถดัไป 

 
5) การเสนอช่ือกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

5.1 คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการของบริษทั 
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม  ดงันี้ 
(1) มคีุณสมบตัถิูกต้องและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนและกฎหมาย

ว่าดว้ยการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
(2) มคีวามรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรบัผิดชอบ ความ

ระมดัระวงัและความซื่อสตัย ์( Fiduciary Duty ) 
(3) สามารถทุ่มเทอุทศิเวลาได้อย่างเต็มเมด็เตม็หน่วย มอีายุที่เหมาะสม มสีุขภาพที่แขง็แรง และ

จติใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างด ีมสีว่นร่วมทีส่รา้งสรรคใ์นการประชุม มคีวามตรงไปตรงมา 
มคีวามกล้าในการแสดงความคดิเห็นในที่ประชุม และ/หรอื เป็นนักธุรกิจที่มชีื่อเสยีง ประวตัิ
การท างาน และจรยิธรรมทีด่งีามและไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 

(4) มีความรู้ความสามารถต่อธุรกิจที่ส าคัญของบริษัท ได้แก่  ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง และในด้านต่างๆ  อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม การบญัช ีการตลาด การเงนิ การคลงั หรอืกฎหมาย 

(5) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัมหาชนหลายแห่งในขณะเดยีวกนั  
(6) ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของส านักงานก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และตอ้งไม่เป็นบุคคลที่
มชีื่อปรากฎอยู่ในบญัชรีายชื่อบุคคลทีส่ านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  ตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่สมควรหรือ
ตอ้งหา้มทีจ่ะเป็นผูบ้รหิาร 
 

  5.2 ขัน้ตอนในการพิจารณาของบริษทัในการเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

  (1) ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3 ต้องจดัท าหนังสอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ
คณะกรรมการ โดยใชแ้บบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ( แบบ ข.) ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑ์นี้ หรอือาจ
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แจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารเบอร์ 02-5823198 หรอื Email Address ของเลขานุการบริษัท 
parinya@unique.co.th ก่อนสง่ตน้ฉบบัของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการภายหลงัได ้
   ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ต้องส่งต้นฉบบัของแบบ ข. พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และเอกสารต่างๆ ใหถ้งึ
บรษิทัภายในวนัที ่31 มีนาคม 2564 ดงันี้  

(1.1) หลกัฐานการถอืหุน้ตามหลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื  
 หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(1.2) หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในแบบ ข. 
(1.3) เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตั ิไดแ้ก่ การศกึษาและประวตักิาร 
 ท างาน ( Curriculum Vitae ) ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
(1.4) เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 

 (2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3 เสนอบุคคลเพือ่เป็น 
กรรมการต่อคณะกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายแรกต้องกรอกขอ้มูลในแบบ ข. ใหค้รบถ้วนพรอ้มลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 
และผูถ้อืหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกขอ้มูลเฉพาะ ตามใบประจ าต่อของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไวเ้ป็น
หลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมแบบ ข. ใบประจ าต่อของแบบ ข. (ถ้าม)ี และหลกัฐานการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นทุก
รายเป็นชุดเดยีวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ หรอือาจสง่เรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตาม 5.2 (1) ได ้

  (3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3 เสนอบุคคลเพื่อ 
เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นจะต้องจดัท าแบบ ข.1 แบบต่อ กรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็น
หลกัฐานให้ครบถ้วน และแนบหลกัฐานตามข้อ 5.2 (1) (1.2) ถึง (1.4) ของบุคคลที่ได้รบัการเสอนชื่อเป็น
กรรมการทุกคนดว้ย หรอือาจสง่เรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัไดต้ามขอ้ 5.2 (1) 

  (4) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย 
  (4.1) หากผูถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบรษิทัจะแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 3  

เมษายน 2564  โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคนืให้ถึงบรษิัทภายในวนัที่ 7 เมษายน 
2564 เลขานุการบรษิทัจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบการปิดเรื่อง 

  (4.2) หากบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อมคีุณสมบตัไิม่ครบถว้นหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5.1 หรอื 
ผู้ถอืหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบตัไิม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบรษิัทจะส่งหนังสอืแจ้งผู้ถอืหุ้นเพื่อ
ทราบการปิดเรื่องภายในวนัที ่ภายในวนัที ่7 เมษายน 2564  

  (4.3) กรณีทีไ่ม่เขา้ขา่ยตามขอ้ 5.2 (4) (4.1) หรอื (4.2) เลขานุการบรษิทัจะรวมเสนอต่อ 
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนในการประชุมเดอืน กุมภาพนัธ ์ของแต่ละปี 
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  (5) คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่ 
เสนอคณะกรรมการ เพื่อจารณาว่าบุคคลดงักล่าวมคีุณสมบตัเิหมาะสมที่จะเป็นกรรมการเพื่อน าเสนอทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัติ่อไป เวน้แต่ คณะกรรมการสรรหาหรอืคณะกรรมการจะพจิารณาว่าบุคคลทีไ่ด้รบัการ
เสนอชื่อไม่มคีวามเหมาะสม ทัง้นี้ ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการถอืเป็นทีสุ่ด 

  (6) บุคคลทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบยีบวาระการประชุม    
ผูถ้อืหุ้นพรอ้มกบัเหตุผลของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการว่าบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อมคีุณสมบตัิ
เหมาะสมในการที่จะเป็นกรรมการของบรษิทั ทัง้นี้ เพื่อน าเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตัติ่อไป และ
ส าหรบับุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรอืคณะกรรมการและกรณีตามข้อ 5.2 (4) 
(4.1) หรอื (4.2) บรษิัทจะแจง้เป็นระเบยีบวาระเพื่อทราบในการประชุมผูถ้อืหุ้นพรอ้มระบุเหตุผลในการปฏเิสธ
ดว้ย 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


