
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันัน้ ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการ
พิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด     

หลักเกณฑ์ 

1. คณุสมบตัิของผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ ประสงค์ที่จะเสนอช่ือบคุคล
เพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นใน
วนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

2.        ขัน้ตอนการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

  ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท โดยกรอกข้อมลู  “แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561” พร้อมทัง้ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือโดยกรอก “แบบข้อมลูบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท” ตามเอกสารสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการได้
ทางโทรสารหมายเลข 02-255-9418 หรือ E-mail address : uv-comsec@univentures.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบั “แบบขอ
เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561” และ “แบบ
ข้อมลูบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท” ตอ่บริษัทฯ ภายหลงัได้ 

  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบั “แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561” และ “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัท” พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และแนบหลกัฐานที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทัง้เอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิได้แก่ การศึกษา และประวตัิการท างานของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการ
พิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทด้วย โดยก าหนดสง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 15 ตลุาคม 2560 ตามที่อยู ่ดงันี ้
 
   กรุณาส่ง   
    เลขานุการบริษัท 
    บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 

        เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22 
     ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
        (แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ) 
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    ในกรณีที่ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคล ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอก “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานแล้วรวบรวมสง่เป็น 
ชุด โดยให้กรอกช่ือตัวแทนที่ผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้ รับการติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ ได้รับ
มอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือช่ือไว้ และให้จัดท าแบบเสนอช่ือบุคคลฯ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ 
พร้อมสง่เอกสารทัง้หมดมาตามที่อยูด่งักลา่วข้างต้น 

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองรายช่ือบคุคลที่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
เพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูล
เพียงพอตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ จะแจ้งผลการ
พิจารณาให้ทราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2560 ตอ่ไป  

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ ถือหุ้ นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติ              

ไมค่รบถ้วน 

  
    

 



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถอืหุ้น 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ / นามสกุล) : ____________________________    _________________________ 
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ : 
เลขที่ __________________________________ 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. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
______________________________________________________________________          __________________________ 

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถอืหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล 
4.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ 

[   ]  หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ หรือ ส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
4.2 หลกัฐานแสดงตนส าหรับผู้ ถือหุ้น ได้แก่ 

[   ]  กรณีผู้ ถือหุ้ น เ ป็นบุคคลธรรมดา  ต้อ งแนบส า เนาบัต รประจ าต ัวประชาชน  ห รือส า เนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองส า เนาถูกต้อง  

[   ] กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนาม พร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี  ้พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องทกุ
ฉบบั 
 [    ] กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้
รับรองส าเนาถกูต้อง 

5. ค ารับรอง 
ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ........................................................ เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า

ในการติดตอ่กบับริษัทฯ ตามเง่ือนไขการเสนอเร่ืองเพือ่บรรจวุาระการประชมุ ข้อที่ 3  
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ถกูต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย

ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ 
 

ลงช่ือ __________________________ ผู้ ถือหุ้น 
               (                                             ) 

                  วนัท่ี ________    ________________ 



  

แบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

(1)  ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) _______________________ (ช่ือสกลุเดิม) _______________________          _____________ 
 (ภาษาองักฤษ) __________________________________________________________________         ____________ 
(2)  วนั/เดือน/ปีเกิด _________________________________________ อาย ุ__________________       _____ ________ ปี 
(3)  สญัชาติ __________________________________________________         _________________________________ 
(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. ที่อยู่ปัจจุบัน 

(1)  ที่อยูส่ถานประกอบธุรกิจ ช่ือสถานประกอบธุรกิจ _________________________________________         __________ 
 เลขที ่_________________ตรอก/ซอย___________________________ถนน_______          ______________________ 

ต าบ ล /แขวง______________ อ า เภ อ /เขต _____________________________จั งห วัด  ______________________
โทรศพัท์______________________________โทรสาร___________________________________        _____________ 

(2)  ที่อยูปั่จจบุนัท่ีติดตอ่ได้  เลขที่ _____________ตรอก/ซอย____________________ ถนน________        ____________ 
ต าบ ล /แขวง _____________________ อ า เภ อ /เขต __________________________ จั งห วัด  _________________
โทรศพัท์______________________________โทรสาร_____________________        ___________________________ 
อีเมล์____________________________________________        ___________________________________________ 

 (3)  ที่อยูใ่นตา่งประเทศ__________________________________________         _________________________________ 
________________________________________________________________________________         ___________ 
__________________________________________________         _________________________________________ 

           (กรณีบคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทยให้ระบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ในตา่งประเทศ) 

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ 
(1)  คณุวฒุิทางการศกึษา (กรอก หรือ แนบเอกสารที่มีข้อมลูตามด้านลา่ง) 

      ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา                     วฒุิการศกึษา / สาขาวิชาเอก                                  ปีที่ส าเร็จ 
___________        ______________          _______________________________              ______________________ 
___________        ______________          _______________________________              ______________________ 
___________        ______________          _______________________________              ______________________ 

 
 
 



  

(2)  หลกัสตูรการผา่นการอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) (กรอก หรือ แนบ 
          เอกสารที่มีข้อมลูตามด้านลา่ง) 

              ช่ือหลกัสตูร                ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม 
 [  ] Director Certification Program (DCP)   _________________________       __________         
 [  ] Director Accreditation Program (DAP)   ____________________________       _______ 
 [  ] Audit Committee Program (ACP)                                         ___________________       ________________ 
 [  ] The Role of Chairman (RCM)                                               ______________       _____________________ 
 [  ] Finance of Non-Finance Director (FN)                                 _________        _________________________ 
 [  ] อื่นๆ ระบ ุ__________________________   ___________________       ________________ 
 [  ] อื่นๆ ระบ ุ__________________________   ____________________       _______________ 

4.  ประสบการณ์การท างาน 5 ปีที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบัน (กรอก หรือ แนบเอกสารที่มีข้อมลูตามด้านลา่ง) 
       สถานท่ีท างาน                                           ต าแหนง่                                                   ช่วงเวลา 

_________________________          _______________________________              _________________        _____ 
_________________________          _______________________________              _________________        _____ 
_________________________          _______________________________              _________________        _____ 

5.  หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบัน 
__________________         _________________________________________________________________________ 
__________________         _________________________________________________________________________ 
__________________         _________________________________________________________________________ 
__________________         _________________________________________________________________________ 

6.  การถอืหุ้นในบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ _________________________ (วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ) 
(1)  ข้าพเจ้า ถือหุ้นสามญั _____________________________________________________________________ หุ้น 
(2) คูส่มรส ถือหุ้นสามญั ____________________________________________________________  _________ หุ้น 
(3) บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
    (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 และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
                 ช่ือธุรกิจ                 ประเภทธุรกิจ       ผู้ เก่ียวข้อง      ร้อยละ    ต าแหนง่งานตัง้แตปี่ของในธุรกิจที่หุ้นท่ีถือเก่ียวข้อง 

___        _________   ______________   ______ ____   _______   _________________________________________ 
___        _________   ______________   ______ ____   _______   _________________________________________ 
___        _________   ______________   ______ ____   _______   _________________________________________ 
หมายเหต:ุ ส าหรับทกุธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 0.5 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
แล้วของธุรกิจนัน้ 



  

8.  ประวัติการฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องด าเนินคดี (เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ)  
           ศาล                    สถานะ              ประเภทคดี      ข้อหาหรือฐานความผิด     ทนุทรัพย์            ผลของคดี  
                      (โจทก์/จ าเลย /ล้มละลาย)   (แพง่/อาญา)                                          (บาท)             (คดีด า/คดีแดง) 

_________________________________________________________         __________________________________ 
_________________________________________________________         __________________________________ 
_________________________________________________________         __________________________________ 

9.  เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อใดจดัหาไมไ่ด้ ให้ระบเุหตผุลด้วย) 
  (1) หลกัฐานแสดงคณุวฒุิการศกึษา 
  (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
  (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (4) หลกัฐานแสดงการช าระภาษีเงินได้ในปีที่ผา่นมา 
  (5) หนงัสอืรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจบุนัหรือลา่สดุ (กรณีชาวตา่งประเทศให้ใช้แบบ Company-      
            Testifying Form) 
  (6) ส าเนาหนงัสอืตรวจคนเข้าเมือง / ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 

 
           ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) __________________________________________ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้า
รับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอช่ือในครัง้นี ้
และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมลูข้างต้นนีถ้กูต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกนันี ้เป็นความจริงทกุ
ประการ และยินยอมให้น าข้อมลูเปิดเผยไว้ในการเอกสารฉบบันี ้ไปใช้ในการประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการของ   บริษัท 
ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ดงักลา่วของข้าพเจ้าได้ 
 
   

                                    ลงช่ือ ____________________________ บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
                                                         (                                                   ) 

                         วนัท่ี ____________________________ 
 


