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 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

 
วัตถุประสงค ์
บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ  การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
 
หลักเกณฑ์และวิธปีฏิบัต ิ 
 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  

1.1  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีการถือหุ้นขั้นต่ า
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว 

1.2  การถือหุ้นในสัดส่วนที่ก าหนดตามข้อ 1.1 ต้องต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

 
2. เง่ือนไขในการเสนอ  

2.1  ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการ จะต้องจัดท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่บริษัทก าหนด  

2.2  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จ านวนหุ้นที่ถือ ณ 
วันที่เสนอ ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วย  

 
3. แนวปฏบิัติการเสนอชือ่บุคคลเพื่อพิจารณาเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

3.1  ผู้ถือหุ้นทีม่ีความประสงคจ์ะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ จะต้อง 
จัดเตรียมข้อมูล/เอกสาร ดังต่อไปนี ้ 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลทีจ่ะเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประกอบด้วย  

- ชื่อ นามสกุล อาย ุสัญชาต ิ 
- วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา  
- ประสบการณ์การท างาน  
- ต าแหน่งปัจจุบัน  
- การถือหุ้นในบมจ. ยูบิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  
 
 
 



 

2  

 

 
 

2. ประเภทของกรรมการที่เสนอ เป็นกรรมการอิสระ หรือ ไม่เป็นกรรมการอิสระ  
3. หลักฐานแสดงคุณสมบัติกรรมการตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3  
4. ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจ าเป็น หรือเป็นประโยชน์  

3.2  บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถว้นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดของ  
1. พระราชบัญญตัิหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แก้ไข)  
2. พระราชบัญญตั ิบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไข)  
3. คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”  
4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
5. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  

3.3  เป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่กรรมการภายใต้กรอบ
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม มปีระวัติการท างานที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคม  

 
4.  เอกสารหลักฐานอื่น 

ผู้ถือหุ้นจะต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารหลักฐานการแสดงตน ดังต่อไปนี้  
4.1  เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสาร หลักฐาน

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
4.2  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายรวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คนรวมกันเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกแบบฟอร์ม “การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ พิจารณาเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการ” (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม B) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และ รวบรวม
เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายน าส่งเป็นชุดเดียวกัน ประกอบด้วย  
4.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
พร้อม ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานการถือหุ้นตามข้อ 4.1  

4.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  
ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง และ เอกสารหลักฐานการถือหุ้นตามข้อ 4.1  

4.3  หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่ง  กรรมการ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการท างาน 
เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม C)  

 
5. ก าหนดระยะเวลาการรับเร่ือง  

5.1  ก าหนดระยะเวลารับเรื่องต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที ่31 มกราคม 2556  
5.2  ผู้ถือหุ้นทีม่ีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนด สามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานมาที ่ เลขานุการบริษัท 

บริษัท ยบูิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 721 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
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6. ขั้นตอนการพิจารณา 

6.1  เลขานุการบริษัท จะพิจารณากล่ันกรองเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น  
6.2  ชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการที่ผ่านการพิจารณาจากเลขานุการบริษัทในเบื้องต้น  

จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ และ
ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท 

6.3  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
6.4  คณะกรรมการบริษัทจะน ารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอรวมอยู่ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ เอกสาร
หลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 


