
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติั

ตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ดงันัน้ ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล

เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด     
 

หลักเกณฑ์ 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นทีป่ระสงค์จะเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท (อาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย

รวมกัน) ต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 

2. ขัน้ตอนการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยกรอก

ข้อมูล  “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2564”  พร้อมทัง้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือกรอกข้อมลูของตนใน “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือ

รับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564” ตามเอกสารสว่นท้ายของ

หลักเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารหมายเลข 02-255-9418 หรือ E-mail address : uv-

comsec@univentures.co.th ในเบือ้งต้น และนําสง่ต้นฉบบัของเอกสารดงักลา่วแก่บริษัทในภายหลงัได้ 
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบั “แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี 2564” และ “แบบข้อมลูบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564” พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และแนบหลกัฐานที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบรูณ์ 

รวมทัง้ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติัของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ การศกึษา และประวติัการทํางาน

ด้วย ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ตามที่อยู่ดงันี ้

 

               

   กรุณาส่ง 

 เลขานุการบริษัท 

 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จาํกัด (มหาชน) 

   ชัน้ 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  

   เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน  

  กรุงเทพฯ 10330 

               (แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564) 

 

  



ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคล บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน จากนัน้ให้รวบรวมส่ง

เอกสารของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุให้แก่บริษัท พร้อมทัง้ระบุช่ือผู้แทนของผู้ ถือหุ้น 1 ราย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ติดต่อ

กบับริษัท โดยบริษัทถือว่าการติดต่อกบัผู้แทนของผู้ ถือหุ้นดงักล่าวเป็นการติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายที่ลงลายมือช่ือไว้  ทัง้นี ้

ขอให้จดัทําแบบเสนอช่ือบคุคล 1 ใบ ตอ่ 1  รายช่ือ พร้อมสง่เอกสารทัง้หมดมายงับริษัทตามที่อยู่ที่ระบขุ้างต้น 
 

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองรายช่ือบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ

เพื่อให้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องที่ครบถ้วน ถกูต้อง และมีข้อมลูเพียงพอตาม

กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ

ภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2563 ตอ่ไป  
 

หมายเหต:ุ บริษัทจะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นที่ให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดตอ่ได้ หรือมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 
 

1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น 

ช่ือ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ) : _____________________________________________________________________ 

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ที่ตดิต่อได้ : 
เลขท่ี  หมู่บ้าน / อาคาร     หมู่ท่ี  

ตรอก / ซอย    ถนน  ตําบล / แขวง  

อําเภอ / เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

ประเทศ  โทรศพัท์  โทรสาร  

E-mail      

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาตไิทย ให้ระบุที่อยู่ที่ตดิต่อได้ในต่างประเทศ) 
      

      
 

2.  จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ________________________________________ ณ วันที่ ________________________________________ 

3.  ช่ือบุคคลที่ขอเสนอเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท: 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

โดยข้าพเจ้าได้แนบ “แบบข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2564” มาด้วยแล้ว 
 

4.  เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

4.1  หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ 

    หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือสําเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

4.2  หลักฐานแสดงตน ได้แก่ 

   กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : (1) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้ มี

อํานาจลงนามท่ีลงลายมือช่ือในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท พร้อมประทบัตราสําคญั

ของบริษัท (ถ้ามี) และ (2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามท่ีลงลายช่ือในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

บริษัทนี ้พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  

 กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ-นามสกลุ : สําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 
 

5.  คาํรับรอง 

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________ เป็นผู้ ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า

ในการติดตอ่กบับริษัท ตามหลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถกูต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐาน

ดงักลา่วได้ 
 

                ลงช่ือ __________________________________ผู้ ถือหุ้น 

                              (                                                          ) 

                                                                                                  วนัท่ี ______________________________ 



แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 
 

1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

(1)  ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ____________________________ ช่ือ-นามสกลุเดิม (ถ้ามี) ____________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ____________________________________________________________________________________ 

(2)  วนั/เดือน/ปีเกิด _________________________________________ อาย ุ_____________________________________ ปี 

(3)  สญัชาติ __________________________________________________________________________________________ 

(4)  สขุภาพ        แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบติัหน้าที่กรรมการได้          ไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิบติัหน้าที่กรรมการได้ 

 (โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลงัไม่เกิน 6 เดือน) 

(5) สถานภาพการสมรส         โสด                 สมรส                    หย่าร้าง  

(6)  คูส่มรสช่ือ ________________________________ ช่ือ-นามสกลุเดิม (ถ้ามี) ____________________________________ 

(7)  รายละเอียดเก่ียวกบับตุร 
ช่ือบุตร วันเดือนปีเกิด อายุ (ปี) ที่อยู่ตดิต่อ/ สถานที่ทาํงาน 

    

    

    

    
 

2.  ที่อยู่ปัจจุบัน 

(1)  ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ ช่ือสถานประกอบธุรกิจ _________________________________________________________ 

 เลขที่ ______________ตรอก/ซอย___________________ถนน_____________ ____________ 

ตําบล/แขวง____________________ อําเภอ/เขต_____________________________จงัหวดั ______________________

โทรศพัท์______________________________โทรสาร______________________________________________________ 

(2) ที่อยู่ปัจจบุนัที่ติดตอ่ได้ เลขที่ _____________ตรอก/ซอย____________________ ถนน__________________________ 

ตําบล/แขวง__________________________ อําเภอ/เขต__________________________ จังหวัด _________________

โทรศพัท์______________________________โทรสาร______________________________________________________ 

อีเมล____________________________________________________________________________________________ 

 (3)  ที่อยู่ในตา่งประเทศ (กรณีบคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทย) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

3.  คุณสมบัตติามวิชาชีพ 

(1)  คณุวฒุิทางการศกึษา (กรอกข้อมลูหรือแนบเอกสารที่มีข้อมลูตามด้านลา่ง) 

ช่ือสถาบันที่สาํเร็จการศึกษา วุฒกิารศึกษา / สาขาวิชาเอก ปีที่สาํเร็จการศึกษา 

   

   

   

   

   

  



(2)  การผ่านการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการ ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

(กรอกข้อมลูหรือแนบเอกสารที่มีข้อมลูตามด้านลา่ง) 

ช่ือหลักสูตร ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม 

  Director Certification Program (DCP)   

  Director Accreditation Program (DAP)  

  Advanced Audit Committee Program (AACP)                                      

  The Role of Chairman (RCM)                                            

  Financial Statements for Directors (FSD)                           

  อื่นๆ ระบ ุ  

  อื่นๆ ระบ ุ  
     

4. ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบัน (กรอกข้อมลูหรือแนบเอกสารที่มีข้อมลูตามด้านลา่ง) 

ช่วงเวลา  สถานที่ทาํงาน/ ประเภทธุรกิจ                                        ตาํแหน่ง 

   

   

   

   

   
 

5.  หน้าที่ความรับผิดชอบในตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

6. การถือหุ้นในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จาํกัด (มหาชน) ณ วันที่ _________________________ (วนัที่ได้รับการเสนอช่ือ) 

(1)   ข้าพเจ้าถือหุ้นสามญั  หุ้น 

(2) คูส่มรสถือหุ้นสามญั  หุ้น 

(3) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  หุ้น 

(3.1) ช่ือ  ถือหุ้นสามญั  หุ้น 

(3.2) ช่ือ  ถือหุ้นสามญั  หุ้น 

(3.3) ช่ือ  ถือหุ้นสามญั  หุ้น 

           (4)     นิติบคุคลที่บคุคลตามข้อ (1) (2) (3) ถือหุ้นรวมกนัเกิน 30% 

(4.1) ช่ือ  ถือหุ้นสามญั  หุ้น 

(4.2) ช่ือ  ถือหุ้นสามญั  หุ้น 

(4.3) ช่ือ  ถือหุ้นสามญั  หุ้น 

 

 



7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ระบขุ้อมลูบริษัทที่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

หรือผู้บริหาร และบริษัทที่มีการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วของบริษัท) 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ผู้เกี่ยวข้อง 
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ) 

ตาํแหน่งและช่วงเวลา 

ดาํรงตาํแหน่งใน 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

     

     

     

     

     
 

8. ประวัตกิารฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาํเนินคด ี(เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ)  

  ไม่มี 

 มี (โปรดระบรุายละเอียดหรือแนบเอกสาร) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

9.  เอกสารประกอบการพจิารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ (ข้อใดจดัหาไม่ได้ ขอให้ระบเุหตผุล) 

  (1) หลกัฐานแสดงคณุวฒุิการศกึษา 

  (2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

  (3) สําเนาทะเบียนบ้าน 

  (4) หลกัฐานแสดงการชําระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา 

  (5) หนงัสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทํางานปัจจบุนัหรือลา่สดุ (กรณีชาวตา่งประเทศให้ใช้แบบ Company      

            Testifying Form) 

  (6) สําเนาหนงัสือตรวจคนเข้าเมือง / สําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 
 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) __________________________________________ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอช่ือในครัง้นี ้และขอ

รับรองวา่รายละเอียดในแบบข้อมลูและเอกสารประกอบที่ย่ืนมาพร้อมกนันี ้ถกูต้องครบถ้วน เป็นความจริงทกุประการ และยินยอม

ให้นําข้อมูลเปิดเผยไว้ในการเอกสารฉบับนี ้ไปใช้ในการประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด 

(มหาชน) ได้ 

 

                                    ลงช่ือ ____________________________ บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

                                                         (                                                   ) 

                          วนัที่ ____________________________ 
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