หลักเกณฑ์ การเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นของบริษทั ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จากัด (มหาชน)
เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 27
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน อันเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการปฎิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี บริ ษทั ฯจึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอ
เรื่ องเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ มเป็ นการล่วงหน้า โดยกาหนดหลักเกณฑ์
ในการพิจารณา ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
(1) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ โดยอาจเป็ นรายเดียวหรื อหลายราย ที่ถือหุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงนับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
(2) ต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
2. การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม
2.1 ขั้นตอนการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม
(1) ผูถ้ ื อหุ ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องระบุ ชื่อและชื่ อสกุล บุคคลธรรมดาหรื อ ผูแ้ ทน
นิ ติบุ คคลตามกฎหมายใน “ แบบเสนอเรื่ องเพื่ อ พิจ ารณาบรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้ งที่ 27 ” และกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่ อ กรณี ผูถ้ ือหุ ้น
หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุ ม ให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายกรอกข้อมูล ของตนเองลงในแบบ
เสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน เพื่อจัดส่ งให้บริ ษทั ฯ
(2) เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งนาส่ งพร้อมกับแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีดงั นี้
ก. หลักฐานแสดงการถือหุน้ ได้แก่ สาเนาใบหุน้ ที่รับรองสาเนาถูกต้อง หรื อหนังสื อรับรองจาก
บริ ษ ัท หลัก ทรัพ ย์ หรื อหลัก ฐานอื่ น จากตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยหรื อบริ ษ ัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ข. กรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นบุ คคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ค. กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่
หมดอายุ ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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2.2 บริษัทฯจะปฎิเสธการบรรจุเรื่ องทีผ่ ้ ถู ือหุ้นเสนอเป็ นวาระการประชุ ม ในกรณีต่อไปนี้
(1) เรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ตามมาตรา 89/28 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคน ซึ่ งถือหุ ้น
และมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษ ทั จะท าหนังสื อเสนอเรื่ องที่ จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ซึ่ งต้องระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง
รายละเอี ยดของเรื่ องที่ เสนอ สาหรับการประชุ มสามัญประจาปี หรื อการประชุ มวิสามัญก็ได้
โดยต้องปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(2) เรื่ องที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จปกติของบริ ษทั ฯ และข้อเท็จจริ งที่ กล่าวอ้างโดยผูถ้ ื อหุ ้น มิได้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั ฯจะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เรื่ องที่ผูถ้ ือหุ ้นเคยเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้รับ
มติสนับสนุ นด้วยคะแนนเสี ยงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
โดยที่ขอ้ เท็จจริ งในเรื่ องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(5) กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะมีประกาศหรื อข้อบังคับเพิม่ เติม
(6) เรื่ องที่ ขดั กับ กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎและระเบี ยบต่าง ๆ ของหน่ วยงาน
ราชการหรื อหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั ฯ หรื อเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(7) เรื่ องที่ ผูถ้ ื อหุ ้นให้ข ้อมู ล หรื อเอกสารหลัก ฐานไม่ ค รบถ้วนหรื อไม่ ถู ก ต้อง หรื อเสนอมาไม่ ท ัน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อไม่สามารถติดต่อได้
(8) เรื่ องที่ เป็ นไปเพื่ อผลประโยชน์ ของบุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คลใดโดยเฉพาะ หรื อเรื่ องที่ ไ ม่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ หรื อเรื่ องที่ก่อให้เกิ ดความเดื อดร้ อนเสี ยหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่ องทีจ่ ะขอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 27 ได้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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3. การส่ งเอกสาร
ผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องจัดส่ ง “ แบบเสนอเรื่ องเพื่ อพิจารณาบรรจุ เป็ นวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ครั้ งที่ 27 ” และเอกสารหลั ก ฐานที่ บ ริ ษ ัท ฯก าหนด เป็ นจดหมายลงทะเบี ย น ส่ ง ถึ ง เลขานุ ก ารบริ ษ ัท
บริ ษั ท ยู เนี่ ยนไพโอเนี ยร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุ ขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุ งเท พ มห าน คร 10260 ห รื ออาจแจ้ ง เรื่ องอย่ า งไม่ เป็ น ท างก ารท าง Website ของบ ริ ษั ท ฯที่

www.unionpioneer.co.th ก่อนส่ งต้นฉบับเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะรับเฉพาะเรื่ องที่มาถึงบริ ษทั ฯ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

4. ขั้นตอนการพิจารณา
(1) เลขานุ ก ารบริ ษ ัท จะเป็ นผูร้ วบรวมและสอบทานความถู ก ต้องครบถ้วนของข้อ มู ล และเอกสาร
หลักฐาน ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
(2) คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มี
ลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.2 เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะถือเป็ นที่สุด
(3) เรื่ องที่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษ ัท บริ ษทั ฯจะบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี โดยแจ้งในหนังสื อนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
(4) ส่ วนเรื่ องที่ ไม่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯจะแจ้งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบและ
ชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
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