หลักเกณฑ์และวิ ธีการ
ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าประจําปี 2562
1. วัตถุประสงค์
บริษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของผูถ้ อื หุ้นทุกราย และการปฏิบตั ิ
ตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั ฯ ในเรื่องสิทธิของผูถ้ อื หุ้น รวมทัง้ เพื่อให้เป็ นไปตามไปพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่องสิทธิใ นการเสนอวาระของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวัง ให้ผู้ถอื หุ้นได้รบั การปฏิบตั ิ
อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นส่วนน้อยได้มสี ่วนร่วมในการเสนอวาระทีเ่ ห็นว่าสําคัญ เป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุ่ม รวมถึงเห็นควรให้บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ล่วงหน้า
ก่อนการกําหนดวาระประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 ของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั จะทําการพิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ และให้ความเห็นชอบนําเสนอเป็ นวาระ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเห็นชอบ รับทราบ
และอนุมตั ติ ่อไป
2. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี มีดงั นี้
2.1 ต้องเป็ นผูถ้ ือหุ้นสามัญ (UEC) ของบริษทั ฯ อาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสดั ส่วน
การถือหุน้ นับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
2.2 ต้องถือหุน้ บริษทั ฯ ในสัดส่วนทีก่ ําหนดตาม 2.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุน้ ในวันทีเ่ สนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี

3. หลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
3.1 เรือ่ งทีจ่ ะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่บรรจุเรือ่ งดังต่อไปนี้เป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
3.1.1 เรือ่ งทีข่ ดั กับกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดําเนินธุรกิจ หรือหน่ วยงานที่กํากับดูแล หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบัง คับ และมติทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
เรือ่ งทีไ่ ม่เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
3.1.2 เรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออํานาจทีบ่ ริษทั ฯ จะดําเนินการให้เกิดผลตามทีป่ ระสงค์ได้
3.1.3 เรือ่ งทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
3.1.4 เรื่อ งที่เ ป็ น อํา นาจการบริห ารจัด การของคณะกรรมการ เว้น แต่ เ ป็ น กรณี ท่ีก่ อ ให้เ กิด ความเสีย หาย
ต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
3.1.5 เรื่องที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติ
ของบริษทั ฯ และข้อมูลทีผ่ ถู้ อื หุน้ กล่าวอ้างนัน้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่ปกติในเรือ่ งดังกล่าว
3.1.6 เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เคยเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ่ า่ นมา และได้รบั มติสนับสนุ น
ด้ว ยเสีย งที่น้ อยกว่า ร้อ ยละ 10 ของจํา นวนหุ้น ที่มีส ิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ข้อ เท็จ จริง ในเรื่องนัน้ ยัง ไม่ ได้เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สําคัญ
3.1.7 เรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการแล้ว
3.1.8 เรือ่ งทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 2
3.1.9 เรื่อ งที่ผู้ถือ หุ้ น ให้ ข้อ มู ล หรือ เอกสารหลัก ฐานคลุ ม เครือ หรือ ไม่ ถู ก ต้ อ ง หรือ ไม่ ค รบถ้ว นสมบู ร ณ์
อย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอไม่ทนั ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้
3.1.10 กรณีอน่ื ใดตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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3.2 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.2.1 กรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าประจําปี 2562” พร้อมทัง้ ลงนาม
เป็ นหลักฐาน
3.2.2 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ สามัญรายเดียวหรือหลายรายรวมกันทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 2.1 - 2.2 ต้องการ
เสนอเรือ่ งเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 1 เรือ่ ง ผูถ้ อื หุน้ ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นล่วงหน้ าประจําปี 2562” 1 ฉบับ ต่อ 1 เรือ่ ง และลงนามเป็ นหลักฐาน พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐาน
ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.2.4 - 3.2.5 และเอกสารประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถ้ามี)
ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
3.2.3 ในกรณีทผ่ี ูถ้ ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 - 2.2 เสนอระเบียบวาระ
การประชุมต่อคณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูล“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
ประจําปี 2562” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ อื หุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2)
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าประจําปี 2562” และหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบ
เพิม่ เติม (ถ้ามี) ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
3.2.4 ต้องแสดงหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุน้ จากบริษทั หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้น และเอกสารประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถ้ามี) อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน
3.2.5 เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผูถ้ อื หุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(ก) ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย : บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ เป็ นต้น
(ข) ผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างประเทศ : หนังสือเดินทาง
3.3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.3.1 เสนอเรื่อ งเพื่อ พิจ ารณาบรรจุ เ ป็ น วาระการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี พร้อ มทัง้ เอกสารหลัก ฐาน
โดยการแจ้งอย่างไม่เป็ นทางการถึงสํานักเลขานุการบริษทั ผ่านช่องทาง
• โทรสาร
หมายเลข 02-4631910
• E-mail
suphap@unimit.com
3.3.2 นําส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นล่วงหน้ าประจําปี 2561” ทีล่ งนามครบถ้วน
พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องตามข้อ 3.2.4 - 3.2.5 ถึงคณะกรรมการบริษทั ภายหลัง ไปยังสํานัก
เลขานุการบริษทั ตามทีอ่ ยูด่ า้ นล่างนี้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2561 (ถือตามวันทีป่ ระทับรับจากไปรษณียต์ น้ ทางเป็ นหลัก)
• ไปรษณีย์
เลขานุการบริ ษทั
บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ ์ 66
ถนนสุขสวัสดิ ์ ต.บางพึง่ อ.พระประแดง
สมุทรปราการ 10130
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4. ขัน้ ตอนในการพิ จารณา
4.1 เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูร้ วบรวบ และพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนของ “แบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าประจําปี 2562” พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 3.2.4 - 3.2.5 และเอกสาร
ประกอบเพิม่ เติมที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 3 ที่บริษทั ฯ กําหนด
ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
4.2 คณะกรรมการบริษทั ทําการพิจารณาเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดย
• เรือ่ งที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทั ฯ จะบรรจุเป็ นวาระพร้อมทัง้ แสดงความเห็นชอบ
ลงในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี และระบุว่าเป็ นวาระที่นําเสนอโดยผูถ้ อื หุ้นในหนังสือเชิญประชุม โดยจะเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ
• เรือ่ งทีไ่ ม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทั ฯ จะแจ้งวาระทีไ่ ม่ได้รบั การพิจารณาให้ผถู้ อื หุน้
ทราบพร้อมเหตุผลในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
4.3 เปิ ดเผยข้อมูลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ www.unimit.com ของบริษทั ฯ และ
ระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ชีแ้ จงให้ผถู้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีเพือ่ ทราบต่อไป
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