
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัท ยูนิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิ
ต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ดงันัน้ ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ บรษิัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้เห็นว่าส าคญัและมีประโยชน ์โดยบริษัทจะพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ตามเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด 
 

หลักเกณฑ ์
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (อาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดยีวหรือหลายรายรวมกนั) ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้
ของบรษิัทต่อเนื่องมาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอวาระการประชมุ 
 

2. ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1. สามารถเสนอวาระการประชมุ โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2565” ตามเอกสารส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน์ี ้หรืออาจแจง้เรื่องอย่างไม่เป็นทางการไดท้างโทรสารหมายเลข 
02-255-9418 หรือ E-mail address: uv-comsec@univentures.co.th ในเบือ้งตน้ และน าส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอวาระการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565” แก่บรษิัทในภายหลงั 

 

 ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งน าส่งตน้ฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565” พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน  
รวมทัง้หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบรูณ ์ใหแ้ก่บรษิัทภายในวนัท่ี 15 ตลุาคม 2564 ตามที่อยู่ดงันี ้

 
               
   กรุณาส่ง 

  เลขานุการบริษทั 
  บริษัท ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 
    ชั้น 22 อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์ 
    เลขที ่57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั  
   กรุงเทพฯ 10330 
                      (เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565) 
 

 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ บริษัทขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน จากนั้นใหร้วบรวมส่งเอกสารของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดใหแ้ก่บริษัท พรอ้มทัง้
ระบชุื่อผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ 1 ราย ที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูต้ิดต่อกบับรษิัท โดยบรษิัทถือว่าการติดต่อกบัผูแ้ทนของผูถื้อหุน้
ดงักล่าวเป็นการติดต่อกับผูถื้อหุน้ทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว ้  ทัง้นี ้ขอใหจ้ดัท าแบบเสนอวาระการประชุม 1 ใบ ต่อ 1 วาระ 
พรอ้มสง่เอกสารทัง้หมดมายงับรษิัทตามที่อยู่ที่ระบขุา้งตน้ 

  



3. เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจเุรื่องดงัต่อไปนี ้เป็นวาระการประชมุ 
(1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานก ากับดูแล 

หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั จริยธรรมธุรกิจ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของบรษิัท  เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหายอย่างมีนยัส าคญั

ต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
(4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทจะด าเนินการได ้
(5) เรื่องที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยเสียง

ที่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรื่องนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่าง
มีนยัส าคญั 

(6) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือเอกสารไม่ครบถว้น หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่
สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีเสนอวาระประชมุได ้

(7) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
(8) เรื่องอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นแลว้ว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

 

4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจง้ผล
การพิจารณาใหท้ราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิัทจะบรรจเุป็นวาระการประชมุในค าบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ต่อไป 
 

หมายเหตุ : บรษิัทจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
 

1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ถือหุ้น 
ชื่อ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ) : _____________________________________________________________________ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / ทีอ่ยู่ทีติ่ดต่อได้ : 
เลขท่ี  หมู่บา้น / อาคาร     หมู่ท่ี  
ตรอก / ซอย    ถนน  ต าบล / แขวง  
อ าเภอ / เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
ประเทศ  โทรศพัท ์  โทรสาร  
E-mail      

ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลทีม่ิได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) 
      

      
 

2.  จ านวนหุ้นทีถื่อครอง ________________________________________ ณ วนัท่ี _________________________________________ 
3.  เร่ืองทีเ่สนอ: _______________________________________________________________________________________________ 
รายละเอียด ___________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
   มีเอกสารประกอบ                          ไม่มีเอกสารประกอบ 
 

4.  เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทีต้่องแนบพร้อมแบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
4.1  หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ 
    หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หรือผูร้บัฝากทรพัยส์ิน หรือส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
4.2  หลักฐานแสดงตน ได้แก่ 

   กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา : ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล : (1) ส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผู้มี
อ  านาจลงนามท่ีลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พรอ้มประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ (2) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบตัรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลง
นามที่ลงลายชื่อในแบบขอเสนอวาระนี ้พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

 กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ-นามสกลุ : ส  าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 

5. ค ารับรอง 
ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________ เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากขา้พเจา้
ในการติดต่อกบับริษัท ตามหลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชมุ  
  

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐาน
ดงักล่าวได ้
 

                ลงชื่อ __________________________________ผูถื้อหุน้ 
                              (                                                          )  
                                                                                                  วนัท่ี ______________________________ 


