
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท  
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัท ยูนิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิ
ต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ดงันัน้ ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ บรษิัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคล
เพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทตามเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด     
 

หลักเกณฑ ์
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท (อาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลาย
รายรวมกัน) ตอ้งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และตอ้งถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 
 

2. ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1. สามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท โดยกรอก
ขอ้มูล  “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2566” (“แบบเสนอชื่อกรรมการ”) พรอ้มทัง้ขอใหผู้ท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อกรอกขอ้มลูของตนใน “แบบข้อมูลบุคคล
ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566” 
(“แบบขอ้มลู”) ตามเอกสารส่วนทา้ยของหลักเกณฑน์ี ้หรืออาจแจง้เรื่องอย่างไม่เป็นทางการไดท้างโทรสารหมายเลข 
02-256-0505 หรือ E-mail address : uv-comsec@univentures.co.th ในเบือ้งตน้ และน าส่งตน้ฉบบัของเอกสารดงักล่าว
แก่บรษิัทในภายหลงัได ้

 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัแบบเสนอชื่อกรรมการและแบบขอ้มลูพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และแนบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อ ไดแ้ก่ 
การศกึษา และประวตัิการท างานให้แก่บริษัทภายในวันที ่14 ตุลาคม 2565 ตามที่อยู่ดงันี ้

 
               
   กรุณาส่ง 

 เลขานุการบริษทั 
 บริษัท ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 
   ชั้น 22 อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์ 
   เลขที ่57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั  
  กรุงเทพฯ 10330 
        (แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566) 
 



ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล บริษัทขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายกรอกแบบเสนอชื่อกรรมการและลงชื่อไวเ้ป็น
หลกัฐาน จากนัน้ใหร้วบรวมส่งเอกสารของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชดุใหแ้ก่บริษัท พรอ้มทัง้ระบุชื่อผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ 1 ราย ที่
ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูต้ิดต่อกบับรษิัท โดยบรษิัทถือว่าการติดต่อกบัผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ดงักล่าวเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้
ทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว ้ ทั้งนี ้ขอใหจ้ัดท าแบบเสนอชื่อบุคคล 1 ใบ ต่อ 1  รายชื่อ พรอ้มส่งเอกสารทั้งหมดมายงับริษัท
ตามที่อยู่ที่ระบขุา้งตน้ 
 

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
เพื่อใหพ้ิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งที่ครบถว้น ถกูตอ้ง และมีขอ้มลูเพียงพอตาม
กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ
ภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบรษิัทในเดือนพฤศจิกายน 2565 ต่อไป  

 
 

หมายเหตุ: บรษิัทจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

 

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 วันที ่________________________________________ 

3.  ชื่อบุคคลทีข่อเสนอเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท: 
 ______________________________________________________________________________________________________________ 
โดยขา้พเจา้ไดแ้นบ “แบบขอ้มลูของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2566” มาดว้ยแลว้ 
 

4.  เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทีต้่องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
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 หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล : (1) ส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผู้มี
อ  านาจลงนามท่ีลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท พรอ้มประทบัตราส าคญั
ของบริษัท (ถา้มี) และ (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ลงลายชื่อในแบบเสนอชื่อกรรมการนี ้พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

 กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ-นามสกลุ : ส  าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 

5.  ค ารับรอง 
ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________ เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากขา้พเจา้
ในการติดต่อกบับริษทั ตามหลกัเกณฑก์ารใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐาน
ดงักล่าวได ้
 

                ลงชื่อ __________________________________ผูถื้อหุน้ 
                              (                                                          )  
                                                                                                  วนัท่ี ______________________________ 



แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

 

1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
(1)  ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ____________________________ ชื่อ-นามสกลุเดิม (ถา้มี) ____________________________ 
 (ภาษาองักฤษ) ____________________________________________________________________________________ 
(2)  วนั/เดือน/ปีเกิด _________________________________________ อาย ุ_____________________________________ ปี 
(3)  สญัชาติ __________________________________________________________________________________________ 
(4)  สถานภาพการสมรส         โสด                 สมรส                    หย่ารา้ง  
(5) คู่สมรสชื่อ ________________________________ ชื่อ-นามสกลุเดิม (ถา้มี) ____________________________________ 
(6)  รายละเอียดเก่ียวกบับตุร 

ชื่อบุตร วันเดือนปีเกิด อายุ (ปี) ทีอ่ยู่ติดต่อ/ สถานทีท่ างาน 

    
    
    
    

 

2.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 
(1)  ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ _________________________________________________________ 
 เลขที่ ______________ตรอก/ซอย___________________ถนน_____________ ____________ 

ต าบล/แขวง____________________ อ าเภอ/เขต_____________________________จงัหวดั ______________________
โทรศพัท_์_____________________________โทรสาร______________________________________________________ 

(2) ที่อยู่ปัจจบุนัท่ีติดต่อได ้เลขที่ _____________ตรอก/ซอย____________________ ถนน__________________________ 
ต าบล/แขวง__________________________ อ าเภอ/เขต__________________________ จังหวัด _________________
โทรศพัท_์_____________________________โทรสาร______________________________________________________ 
อีเมล____________________________________________________________________________________________ 

 (3)  ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทย) 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

3.  คุณสมบัติตามวิชาชีพ 
(1)  คณุวฒุิทางการศกึษา (กรอกขอ้มลูหรือแนบเอกสารที่มีขอ้มลูตามดา้นล่าง) 

ชื่อสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษา / สาขาวิชาเอก ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
   
   
   

   
   

  
 



(2)  การผ่านการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกับการเป็นกรรมการ ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
(กรอกขอ้มลูหรือแนบเอกสารที่มีขอ้มลูตามดา้นล่าง) 

ชื่อหลักสูตร ปีทีเ่ข้ารับการฝึกอบรม 
  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. ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน (กรอกขอ้มลูหรือแนบเอกสารที่มีขอ้มลูตามดา้นล่าง) 
ช่วงเวลา  สถานที่ท างาน/ ประเภทธุรกิจ                                        ต าแหน่ง 

   

   
   

   
   

 

5.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบัน 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

6. การถือหุ้นในบริษัท ยูนิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) ณ วันที ่_________________________ (วนัท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ) 
(1)   ขา้พเจา้ถือหุน้สามญั  หุน้ 
(2) คู่สมรสถือหุน้สามญั  หุน้ 
(3) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  หุน้ 

(3.1) ชื่อ  ถือหุน้สามญั  หุน้ 
(3.2) ชื่อ  ถือหุน้สามญั  หุน้ 
(3.3) ชื่อ  ถือหุน้สามญั  หุน้ 

           (4)     นิติบคุคลที่บคุคลตามขอ้ (1) (2) (3) ถือหุน้รวมกนัเกิน 30% 
(4.1) ชื่อ  ถือหุน้สามญั  หุน้ 
(4.2) ชื่อ  ถือหุน้สามญั  หุน้ 
(4.3) ชื่อ  ถือหุน้สามญั  หุน้ 

 
 



7. ธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ (ระบขุอ้มลูบรษิัทท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
หรือผูบ้รหิาร และบรษิัทที่มีการถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 0.5 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบรษิัท) 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ผู้เกี่ยวข้อง 
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ) 

ต าแหน่งและช่วงเวลา 
ด ารงต าแหน่งใน 
ธุรกิจทีเ่กี่ยวข้อง 

     
     
     
     
     

 

8. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี (เวน้แต่ความผิดลหโุทษ)  
  ไม่มี 

 มี (โปรดระบรุายละเอียดหรือแนบเอกสาร) 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

9. เอกสารประกอบการพิจารณาทีรั่บรองโดยบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ (ขอ้ใดจดัหาไม่ได ้ขอใหร้ะบเุหตผุล) 
   (1) หลกัฐานแสดงคณุวฒุิการศกึษา 
  (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
  (3) ส าเนาทะเบียนบา้น 
  (4) หนงัสือรบัรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจบุนัหรือล่าสดุ (กรณีชาวต่างประเทศใหใ้ชแ้บบ Company         

Testifying Form) 
  (5) ส าเนาหนงัสือตรวจคนเขา้เมือง / ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
เหตผุลที่ไม่สามารถจดัส่งเอกสารได ้(โปรดระบ)ุ __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) _________________________________________________ เป็นบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งขา้พเจา้ยินยอมและรบัทราบการเสนอชื่อในครัง้นี ้และขอ
รบัรองว่ารายละเอียดในแบบขอ้มลูและเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอ้มกนันี ้ถกูตอ้งครบถว้น เป็นความจรงิทกุประการ และยินยอมให้
น าขอ้มลูเปิดเผยไวใ้นการเอกสารฉบบันี ้ไปใชใ้นการประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการของบรษิทั ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) ได ้
 
 

                                    ลงชื่อ ____________________________ บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
                                                         (                                                   ) 

                          วนัท่ี ____________________________ 


