
แบบ ข. 

แบบเสนอช่ือกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 

 (1)  ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว       เป็นผูถ้อืหุน้ของ 
บรษิทั ยนูิค เอน็จเินียรงิ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน   หุ้น   อาศัยอยู่
บา้นเลขที ่  ถนน     ต าบล/แขวง        อ าเภอ/เขต 
              จงัหวดั     หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื    
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ทีท่ างาน     E-mail (ถา้ม)ี      
 และรายชื่อตามใบประจ าต่อแบบ ข. เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ยูนิค เอน็จเินียรงิ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 
จ ากดั (มหาชน)  จ านวน     หุน้ (ถา้ม)ี 
 ขา้พเจา้และ/หรอืผูถ้อืหุน้รายอื่นถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกนัไดร้อ้ยละ ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมด ณ วนัทีเ่สนอระเบยีบวาระ 
 (2) ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว       
อาย ุ  ปี เป็นกรรมการในบรษิทั ซึ่งมคีุณสมบตัคิรบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามหลกัเกณฑ์
ของบรษิัทและมหีลกัฐานการให้ความยนิยอมของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการ
พจิารณาด้านคุณสมบตัิ ได้แก่ การศึกษา และประวตัิการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเตมิที่ได้ลงชื่อ
รบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหน้า จ านวน     แผ่น 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบ ข. นี้ หลกัฐานการถอืหุ้น และเอกสารประกอบเพิม่เตมิถูกต้อง
ทุกประการ และเพือ่เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั  
 
           ผูถ้อืหุน้ 
      (     ) 
      วนัที ่     
 
 (3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว     บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการตาม (2) ยนิยอมและรบัรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มลีักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น 
รวมทัง้ยอมรบัการปฏบิตัติามการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจ้าจงึไดล้งชื่อ
ไวเ้ป็นส าคญั ดงันี้  
 
           บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
     (     ) 
     วนัที ่     
             หมายเหตุ/... 
 



 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย์หรอืหลกัฐานอื่นจาก

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคล และ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสอืเดนิทาง ( หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี านาจที่
ไดล้งชื่อในแบบ ข. ฉบบัน้ี พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. ผูถ้อืหุน้สามารถสง่แบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารเบอร ์ 02-5823198 หรอื E-mail Address 
ของเลขานุการบรษิทั ที ่parinya@unique.co.th ก่อน สง่ตน้ฉบบัของ แบบ ข. 

3. ต้นฉบบัของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบรษิัทภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม ของแต่ละปี เพื่อให้คณะกรรมการ
พจิารณาตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั และเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

4. ในกรณีที่ผูถ้อืหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบยีบวาระ ผูถ้ือหุ้นรายที่สองเป็นต้นไปกรอกขอ้มูลตามใบ
ประจ าต่อ ของแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานทุกรายพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานเช่นเดยีวกบัผู้ถอื
หุน้รายแรกแลว้รวบรวมเป็นชุดเดยีวกนัตามหลกัเกณฑข์อ้ 5.2 (2) 

5. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายเสนอระเบยีบวาระมากกว่า 1 ระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุน้ตอ้งจดัท า
แบบ ข. 1 แบบต่อ 1 ระเบยีบวาระและด าเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้ 5.2 (3)  

6. กรณีผู้ถือหุ้นมกีารแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

7. บรษิัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี
คุณสมบตัไิม่ครบถว้น 

 

mailto:parinya@unique.co.th%20ก่อน


ใบประจ ำต่อแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี แบบ ข. 
 

การเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี เรื่อง       
              
 

(1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว                 เป็นผูถ้อืหุน้ของ 
บรษิทั ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน    หุน้ อยู่ 
บา้นเลขที ่   ถนน          ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื   
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ทีท่ างาน      E-mail (ถา้ม)ี      
 

            ผูถ้อืหุน้ 
       (    )  
       วนัที ่     
(2) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว                 เป็นผูถ้อืหุน้ของ 
บรษิทั ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน    หุน้ อยู่ 
บา้นเลขที ่   ถนน          ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื   
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ทีท่ างาน      E-mail (ถา้ม)ี      
 
            ผูถ้อืหุน้ 
       (    )  
       วนัที ่       
(3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว                 เป็นผูถ้อืหุน้ของ 
บรษิทั ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน    หุน้ อยู่ 
บา้นเลขที ่   ถนน          ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื   
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ทีท่ างาน      E-mail (ถา้ม)ี      
 
            ผูถ้อืหุน้ 
       (    )  
       วนัที ่     



  
(4) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว                 เป็นผูถ้อืหุน้ของ 
บรษิทั ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน    หุน้ อยู่ 
บา้นเลขที ่   ถนน          ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื   
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ทีท่ างาน      E-mail (ถา้ม)ี      
 
            ผูถ้อืหุน้ 
       (    )  
       วนัที ่      
  
(5) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว                 เป็นผูถ้อืหุน้ของ 
บรษิทั ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน    หุน้ อยู่ 
บา้นเลขที ่   ถนน          ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื   
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ทีท่ างาน      E-mail (ถา้ม)ี      
 
            ผูถ้อืหุน้ 
       (    )  
       วนัที ่     
 
(6) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว                 เป็นผูถ้อืหุน้ของ 
บรษิทั ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน    หุน้ อยู่ 
บา้นเลขที ่   ถนน          ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื   
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ทีท่ างาน      E-mail (ถา้ม)ี      
 
            ผูถ้อืหุน้ 
       (    )  
       วนัที ่     
  
 



(7) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว                 เป็นผูถ้อืหุน้ของ 
บรษิทั ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน    หุน้ อยู่ 
บา้นเลขที ่   ถนน          ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื   
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ทีท่ างาน      E-mail (ถา้ม)ี      
 
            ผูถ้อืหุน้ 
       (    )  
       วนัที ่      
  
 


