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 หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติั  
การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

 
วตัถปุระสงค ์
บรษิทัไดต้ระหนักถงึความส าคญัของสทิธแิละการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ  การก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคล เพื่อเขา้รบัการพจิารณาใหด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้สี่วน
ร่วมในการเสนอแนะบุคคลทีม่คีวามรู้ ความสามารถ และคุณสมบตัิ เหมาะสมเพื่อรบัการพจิารณาคดัเลอืกมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั เพื่อปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างม ีประสทิธภิาพเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย  
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติั  
 
1. คณุสมบติัของผูถ้ือหุ้น  

1.1  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได ้โดยมกีารถอืหุน้ขัน้ต ่า
รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 

1.2  การถอืหุน้ในสดัส่วนทีก่ าหนดตามขอ้ 1.1 ต้องต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถอืหุน้ในวนัที่
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

 
2. เง่ือนไขในการเสนอ  

2.1  ผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัทีม่คีวามประสงคจ์ะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการ จะตอ้งจดัท าหนงัสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดย
มรีายละเอยีดขอ้มลูครบถว้นตามทีบ่รษิทัก าหนด  

2.2  ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได้ จ านวนหุน้ทีถ่อื ณ 
วนัทีเ่สนอ ทัง้นี้กรณีผูถ้อืหุน้มมีากกว่า 1 คน ใหร้ะบุรายละเอยีดของผูถ้อืหุน้ทุกรายดว้ย  

 
3. แนวปฏิบติัการเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

3.1  ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ จะตอ้ง 
จดัเตรยีมขอ้มลู/เอกสาร ดงัต่อไปนี้  
1. รายละเอยีดเกีย่วกบับุคคลทีจ่ะเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประกอบดว้ย  

- ชื่อ นามสกุล อาย ุสญัชาต ิ 
- วุฒกิารศกึษา ประวตักิารศกึษา  
- ประสบการณ์การท างาน  
- ต าแหน่งปจัจุบนั  
- การถอืหุน้ใน บมจ. ยบูลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์และการเป็นกรรมการในบรษิทัอื่น  
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2. ประเภทของกรรมการทีเ่สนอ เป็นกรรมการอสิระ หรอื ไม่เป็นกรรมการอสิระ  
3. หลกัฐานแสดงคุณสมบตักิรรมการตามขอ้ 3.2 และขอ้ 3.3  
4. ขอ้มลูอื่นๆ ทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าจ าเป็น หรอืเป็นประโยชน์  

3.2  บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดของ  
1. พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ข)  
2. พระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ข)  
3. คุณสมบตั ิ“กรรมการอสิระ”  
4. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
5. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

3.3  เป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ความเป็นอสิระ ยดึหลกัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการภายใตก้รอบ
คุณธรรมและจรยิธรรมทีด่งีาม มปีระวตักิารท างานทีด่แีละไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม  

 
4.  เอกสารหลกัฐานอ่ืน 

ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมเีอกสารหลกัฐานการถอืหุน้และเอกสารหลกัฐานการแสดงตน ดงัต่อไปนี้  
4.1  เอกสารหลกัฐานแสดงการถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอืเอกสาร หลกัฐาน

จาก ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
4.2  ผูถ้อืหุน้แต่ละรายรวมถงึในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มากกว่า 1 คนรวมกนัเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการ ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายกรอกแบบฟอรม์ “การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ พจิารณาเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการ” (รายละเอยีดตามแบบฟอรม์ B) พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และ รวบรวม
เอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหุน้ทุกรายน าสง่เป็นชุดเดยีวกนั ประกอบดว้ย  
4.2.1 กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื หนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
พรอ้ม ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานการถอืหุน้ตามขอ้ 4.1  

4.2.2 กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล  
ส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี านาจลงนาม พร้อมลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง และ เอกสารหลกัฐานการถอืหุน้ตามขอ้ 4.1  

4.3  หนังสอืยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อให้เขา้รบัการพจิารณาเพื่อด ารงต าแหน่ง  กรรมการ 
และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง ประกอบดว้ย หลกัฐานทางการศกึษา การฝึกอบรม ประวตัิการท างาน 
เอกสารหลกัฐานการถอืหุน้ เป็นตน้ (รายละเอยีดตามแบบฟอรม์ C)  

 
5. ก าหนดระยะเวลาการรบัเรือ่ง  

5.1  ก าหนดระยะเวลารบัเรื่องตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557  
5.2  ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ าหนด สามารถจดัสง่เอกสารหลกัฐานมาที ่ เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั ยบูลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) เลขที ่721 ถนนสลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500  
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6. ขัน้ตอนการพิจารณา 

6.1  เลขานุการบรษิทั จะพจิารณากลัน่กรองเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอในเบือ้งตน้  
6.2  ชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาด ารงต าแหน่งกรรมการทีผ่่านการพจิารณาจากเลขานุการบรษิัทในเบือ้งต้น  

จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพจิารณาคุณสมบตัิและเอกสารหลกัฐานต่างๆ  และ
ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาของบรษิทั 

6.3  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในเดอืนกุมภาพนัธ ์2557 
6.4  คณะกรรมการบรษิัทจะน ารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอรวมอยู่ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ หรอื เอกสาร
หลกัฐานประกอบการเสนอของผูถ้อืหุน้ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 


