
 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล 
เพื่อรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และแสดงให้เห็น 

ถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดงันัน้ ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ 
ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด     
 
หลักเกณฑ์ 
 
1. คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องถือหุ้น
ของบริษัทต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้ นในวันที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท 

 
2. ขัน้ตอนการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ
บริษัท โดยกรอก  “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558” พร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือกรอก “แบบข้อมูลบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท” ตามเอกสารส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี  ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทาง
โทรสารหมายเลข 02-255-9417 หรือ E-mail address: Investor_relations@univentues.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ 
“แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558” 
และ “แบบข้อมลูบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท” ตอ่บริษัทภายหลงัได้ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบั “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558” และ “แบบข้อมลูบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัท” พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน รวมทัง้หลกัฐานที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบรูณ์ รวมทัง้เอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศึกษา และประวตัิการท างานของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อ รับ
การพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทด้วย โดยก าหนดสง่ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตามที่อยูด่งันี ้

  เลขานกุารบริษัท 
  บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ชัน้ 22 
 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้น 
ทกุรายต้องกรอก “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

 
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองรายช่ือบคุคลที่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ

เพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูล
เพียงพอ ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2558 ตอ่ไป 

  



 

 

 

 

 
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถอืหุ้น 
ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ / นามสกุล) :______________________________________________________ 
ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่ติดต่อได้ : 
เลขที_่_________________________________หมูบ้่าน / อาคาร_____________________________________________ 
หมูท่ี่__________________________________ ตรอก / ซอย________________________________________________ 
ถนน__________________________________ ต าบล / แขวง_______________________________________________ 
อ าเภอ / เขต______________________________ จงัหวดั__________________________________________________ 
รหสัไปรษณีย์______________________________ ประเทศ________________________________________________ 
โทรศพัท์_________________________________โทรสาร__________________________________________________ 
E-mail___________________________________________________________________________________________ 
ที่อยูใ่นตา่งประเทศ: (กรณีบคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทยให้ระบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ในตา่งประเทศ) 
________________________________________________________________________________________________ 

2. จ านวนหุ้นที่ถอืครอง _________________________________ ณ วนัท่ี___________________________________ 

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
________________________________________________________________________________________________ 

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถอืหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล 
4.1  หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ 
[  ] หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดัหรือตลาด 
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ หรือ ส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
4.2  หลกัฐานแสดงตน ได้แก่ 
[   ]  กรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ)  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
[  ]  กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ หนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

5. ค ารับรอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูและเอกสารหลกัฐานที่แนบเพิ่มเติม ถกูต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือ
เอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ 
 

ลงช่ือ__________________________ ผู้ ถือหุ้น 
(                                              ) 

                วนัท่ี  ________________________  



 

 

 
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
แบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

 
1.  ข้อมลูทัว่ไปของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

(1)  ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) ________________________(ช่ือสกลุเดมิ) ____________________________________ 
 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________________ 
(2)  วนั/เดือน/ปีเกิด_________________________________________  อาย ุ_______________________________ปี 
(3)  สญัชาต_ิ___________________________________________________________________________________ 
(4)  สขุภาพ [ ] แข็งแรงเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหน้าที่กรรมการได้ [ ] ไมแ่ข็งแรงพอที่จะปฏิบตัิหน้าที่กรรมการได้ 
 (โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลงัไมเ่กิน 6 เดือน) 
(5) สถานภาพการสมรส [  ] โสด [  ] สมรส [  ] หยา่ร้าง  
(6)  คูส่มรสช่ือ ________________________________ (ช่ือสกลุเดิม)_______________________________________ 
(7)  รายละเอียดเก่ียวกบับตุร 

ช่ือบตุร วนั/เดือน/ปีเกิด อาย ุ(ปี) สถานท่ีท างาน 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
2.  ที่อยูปั่จจบุนั 

(1)  ที่อยูส่ถานประกอบธุรกิจ ช่ือสถานประกอบธุรกิจ ___________________________________________________ 
 เลขที ่_________________ตรอก/ซอย___________________________ถนน_____________________________ 

ต าบล/แขวง______________ อ าเภอ/เขต_____________________________จงัหวดั ______________________
โทรศพัท์____________________________________________________________________________________ 

(2)  ที่อยูส่ถานท่ีพ านกัอาศยั เลขที ่____________ตรอก/ซอย____________________ ถนน____________________ 
ต าบล/แขวง_____________________ อ าเภอ/เขต__________________________ จงัหวดั _________________
โทรศพัท์____________________________________________________________________________________ 

(3)  ที่อยูใ่นตา่งประเทศ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
(กรณีบคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทยให้ระบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ในตา่งประเทศ) 

  



3.  คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 
(1)  คณุวฒุิทางการศกึษา 

ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา ช่ือคณุวฒุิและสาขาวิชาเอก ปีที่ส าเร็จ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 

(2)  หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที่เก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนช่ือหลกัสตูร ผู้จดัหลกัสตูร  
ปีที่เข้าร่วม 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
4.  ประสบการณ์การท างานจนถงึปัจจบุนั ตัง้แต ่พ.ศ.ถึง พ.ศ. ช่ือสถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหนง่งาน 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
5.  หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหนง่งานปัจจบุนั 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
6.  การถือหุ้นในบมจ. ยนูิเวนเจอร์   ณ วนัท่ี______________________________________ (วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ) 

ถือหุ้นบริษัท หุ้น สามญั____________________________________________________________________หุ้น 
คูส่มรส ถือหุ้นสามญั _____________________________________________________________________  หุ้น 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (1) ช่ือ____________________________ถือหุ้นสามญั__________________หุ้น 

     (2) ช่ือ____________________________ถือหุ้นสามญั__________________หุ้น 
(3) ช่ือ____________________________ถือหุ้นสามญั__________________หุ้น 

    (4) ช่ือ____________________________ถือหุ้นสามญั__________________หุ้น 
  



7.  ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัตนเอง คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
         ช่ือธุรกิจ  ประเภทธุรกิจ  ผู้ เก่ียวข้อง  ร้อยละของผู้ ถือหุ้น     ต าแหนง่งาน ตัง้แตปี่ 
 _______________ ____________    ____________       _________________     ___________    _______ 

_______________ ____________    ____________       _________________     ___________    _______ 
_______________ ____________    ____________       _________________     ___________    _______ 

 

หมายเหต:ุ ส าหรับทกุธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 0.5 ของหุ้นท่ี

จ าหนา่ยได้แล้วของธุรกิจนัน้ 

 

8.  ประวตัิการฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องด าเนินคดี (เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ)  

 ศาล  สถานะ   ประเภทคด ี  ข้อหาหรือ ทนุทรัพย์       เลขทีค่ดี        ผลคดี  

                      (โจทก์/จ าเลย /ล้มละลาย)            (เพ่ง/อาญา)                      ฐานความผิด                  (บาท)        (คดีด า/คดีแดง)  

 _________ ___________    _______________    ______________   _________   _________    _________ 

 _________ ___________    _______________    ______________   _________   _________    _________ 

 _________ ___________    _______________    ______________   _________   _________    _________ 

    

9.  เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ (ข้อใดจดัหาไมไ่ด้ ให้ระบเุหตผุลด้วย) 

(1) หลกัฐานแสดงคณุวฒุกิารศกึษา 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(4) หลกัฐานแสดงการช าระภาษีเงินได้ในปีที่ผา่นมา 

(5) หนงัสอืรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจบุนัหรือลา่สดุ (กรณีชาวตา่งประเทศให้ใช้แบบ Company 

Testifying Form) 

(6) ส าเนาหนงัสอืตรวจคนเข้าเมอืง/ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)__________________________________________ตกลงให้เสนอช่ือและ ข้อมูลในเอกสาร     

ฉบบันี ้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมลูข้างต้นนีถู้กต้อง

ครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทกุประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผย 

ข้อมลู หรือเอกสารประกอบดงักลา่วได้ 

 

 

          ลงช่ือ   ______________________________บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

                                  (                                                    ) 

วนัท่ี     ____________________________ 
 




