หลักเกณฑ์ การให้ สทิ ธิผ้ ูถอื หุ้นส่ วนน้ อย
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
และรายชืDอบุคคลเพืDอเข้ ารั บการพิจารณาเป็ นกรรมการ
1. วัตถุประสงค์
เพื-อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที-ดีของบริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ซึง- มีความมุ่งมัน- ในการเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนที-มีการกํากับดูแลกิจการที-ดี มีพื Qนฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจริ ยธรรม และความโปร่ งใส เพื-อให้ ผ้ ูถือหุ้น
นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้เกี-ยวข้ องทุกฝ่ าย ได้ รับประโยชน์ที-เหมาะสมอย่างเป็ นธรรม และยัง- ยืน
บริ ษัทฯ เห็นควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อย เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื-อบุคคลเพื-อ
เข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า เพื-อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายของบริ ษัทฯ มัน- ใจได้ ว่า ได้ รับการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาการให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที-บริ ษัทฯ กําหนด
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที-จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และเสนอชื-อบุคคลเพื-อเข้ ารับการพิจารณาเป็ น
กรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี Q
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รายเดียว หรื อหลายราย ที-มีสดั ส่วนการถือหุ้น และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
Q
ษัทฯ
2.2 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที-เสนอระเบียบวาระการประชุม และวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื-อรวบรวม
รายชื-อผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
2.3 สามารถแสดงหลักฐานการถื อหุ้น เช่น หนังสือรั บรองจากบริ ษั ทหลักทรั พย์ หรื อหลักฐานอื- นจากตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
2.4 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือ
เดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 เรื- องที-บริ ษัทฯ จะปฏิเสธการบรรจุเรื- องที-เสนอเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื- องที-เสนอโดยผู้ถือหุ้นที-ไม่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ ในข้ อ 2
(2) เรื- องที-เกี-ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ และข้ อเท็จจริ งที-กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้น มิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควร
สงสัยเกี-ยวกับความไม่ปกติของเรื- องดังกล่าว
(3) เรื- องที-อยูน่ อกเหนืออํานาจที-บริ ษัทฯ จะดําเนินการให้ เกิดผลตามที-ประสงค์
(4) เรื- องที-ผ้ ูถือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที-ประชุมผู้ถือหุ้น เพื-อพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือนที-ผ่านมา และเรื- องดังกล่าว
ได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
Q
ษัทฯ เว้ นแต่
ข้ อเท็จจริ งในการนําเสนอครังQ ใหม่จะได้ เปลี-ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ จากข้ อเท็จจริ งในขณะที-นําเสนอต่อ
ที-ประชุมผู้ถือหุ้นในครังQ ก่อน
(5) กรณีอื-นใดตามที-คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
3.2 ขันตอนในการพิ
Q
จารณา
(1) ผู้ถือหุ้นที-มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ต้ องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” ในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นี Q หรื ออาจแจ้ ง
เรื- องอย่างไม่เป็ นทางการ ผ่านทางโทรสารที- 02 204 2616 หรื อทาง E-mail Address ของฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
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ที- comsec@dv8.co.th ก่ อ นส่ง ต้ น ฉบับ “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี ” ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ภายหลังได้ ทังนี
Q Q ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ.
ผู้ถือหุ้นประจําปี ” พร้ อมลงชื-อไว้ เป็ นหลักฐาน พร้ อมหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 2 และเอกสาร
ประกอบเพิ-มเติมที-จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) ให้ ถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที- 5
กุมภาพันธ์ 2564 ตามที-อยูด่ งั นี Q
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท (การเสนอระเบียบวาระการประชุม)
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชันQ 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
(2) ในกรณี ที- ผ้ ูถื อ หุ้น หลายรายรวมกัน และมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 2 เสนอระเบี ย บวาระการประชุม ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ” ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงชื-อไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที- 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะ ในส่วนที(1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” ให้ ครบถ้ วน และลงชื-อไว้ เป็ น
หลักฐานทุกราย แล้ วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” และหลักฐานการ
ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบเพิ-มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน เพื-อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
(3) ในกรณี ที- ผ้ ูถื อ หุ้น รายเดี ย ว หรื อ หลายรายรวมกัน และมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 2 เสนอระเบี ย บวาระ
การประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้ อมลงชื-อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน
(4) เลขานุการบริ ษัท จะเป็ นผู้รวบรวมวาระการประชุมที-ผ้ ูถือหุ้นเสนอ พร้ อมทังQ ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วน
ของข้ อเสนอ และเอกสารของผู้ถือหุ้นในเบื Qองต้ นตามหลักเกณฑ์ที-บริ ษัทฯ กําหนด ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ชุดย่อยที-เกี-ยวข้ องกับเรื- องที-เสนอพิจารณา เพื-อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
(5) เรื- องที-ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม พร้ อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และสําหรับเรื- องที-ไม่ผ่านความเห็นชอบ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะแจ้ งในระเบียบวาระการประชุม เพื-อทราบ พร้ อมชี แQ จ้ งเหตุผลในการปฏิเสธเรื- อง
ดังกล่าว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้ วย
4. การเสนอชืEอบุคคลเพืEอเข้ ารั บการพิจารณาเป็ นกรรมการ
4.1 คุณสมบัติ และลักษณะต้ องห้ ามของบุคคลที-เข้ ารับการเสนอชื-อเป็ นกรรมการ
(1) มีคุณสมบัติถูกต้ อง ครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ กฎหมาย
บริ ษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และกฎหมาย หรื อระเบียบ
อื-นใด
(2) มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ คุณธรรม จริ ยธรรม และประวัติการทํางานที-ดี ปฏิบตั ิหน้ าที-กรรมการ
ด้ วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ซื-อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
และมติที-ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
(3) มี ค วามรู้ ทัก ษะ และความสามารถที- เ หมาะสม และเป็ นไปตามองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการที- เ ป็ น
ความต้ องการ และมีความจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
(4) เป็ นผู้ที-มีความสนใจในกิจการของบริ ษัทฯ และสามารถทุม่ เทอุทิศเวลาได้ อย่างเต็มที(5) เป็ นผู้ที-ยินยอมในการเข้ ารับการเสนอชื-อ เพื-อเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ
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4.2 คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
หมายถึง กรรมการที-มีความเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริ หาร
ของบริ ษัทฯ โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี Q
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที-ออกและชําระแล้ วของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลที-อาจมีความขัดแย้ ง (โดยให้ นบั รวมหุ้นที-ถือโดยผู้ที-เกี-ยวข้ องตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)
(2) ไม่ เ ป็ น กรรมการที- มี ส่ว นร่ ว มบริ ห ารงาน รวมทังQ ไม่ เ ป็ น พนัก งาน ลูก จ้ า ง ที- ป รึ ก ษาที- ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นประจํ า
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที-อาจ
มีความขัดแย้ ง (ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง)Q
(3) ไม่เป็ นบุคคลที-มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที-เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี-น้อง
และบุตร รวมทังคู
Q ่สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที-จะได้ รับการเสนอ
ชื-อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทที-เกี-ยวข้ องในลักษณะที-มีส่วนได้ เสีย หรื อได้ ผลประโยชน์ใน
ด้ านการเงิน หรื อการบริ หารงาน ณ ปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตังQ เช่น
o มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที-ปรึ กษาที-รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อเป็ นบุคคลที-อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
o มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้
Q านการเงิน
และการบริ หารงานของบริ ษั ทฯ บริ ษั ทย่อย หรื อบุคคลที- อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ใน
ลักษณะที-จะทําให้ ขาดความเป็ นอิสระ
o เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที-ปรึ กษากฎหมาย ที-ปรึ กษาทางการเงิน หรื อ ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ
o เป็ น ญาติ ส นิ ท กับ ผู้บ ริ ห าร ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ บุค คลที- มี ค วามขัด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อเป็ นผู้ที-ได้ รับการแต่งตังเป็
Q นตัวแทน เพื-อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรื อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4.3 ขันตอนในการพิ
Q
จารณา
(1) ผู้ถือหุ้นที-มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ต้ องจัดทําหนังสือเสนอชื-อบุคคลเพื-อเข้ าเป็ นกรรมการ ต่อคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ”) โดยใช้ “แบบเสนอชื-อบุคคลเพื-อเข้ า
รับการพิจารณาเป็ นกรรมการ” ในส่วนท้ ายของแนวทางนี Q หรื ออาจแจ้ งเรื- องอย่างไม่เป็ นทางการ ผ่านทางโทรสารที02 204 2616 หรื อทาง E-mail Address ของฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทที- comsec@dv8.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับ “แบบ
เสนอชื-อบุคคลเพื-อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการ” ต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯภายหลังได้ ทังนี
Q Q ผู้ถือ
หุ้น ต้ องส่งต้ นฉบับ ของ “แบบเสนอชื-อบุคคลเพื-อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการ” พร้ อมลงชื-อไว้ เป็ นหลักฐาน
โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี Q
o หลักฐานรับรองคุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ในข้ อ 2
o หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที-ได้ รับการเสนอชื-อใน “แบบเสนอชื-อบุคคลเพื-อเข้ ารับการ
พิจารณาเป็ นกรรมการ”
o เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา และประวัติการทํางานของบุคคล
ที-ได้ รับการเสนอชื-อ
o เอกสารประกอบเพิ-มเติมที-จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการทรั พยากรบุคคลฯ
(ถ้ ามี)
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ทังนี
Q Q ให้ สง่ เอกสารดังกล่าวข้ างต้ นถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที- 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที-อยู่ ดังนี Q
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท (การเสนอชื-อบุคคลเพื-อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการ)
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชันQ 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
(2) ในกรณีที-ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามข้ อ 2 เสนอชื-อบุคคลเพื-อเข้ ารับการพิจารณาเป็ น
กรรมการต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอชื-อบุคคลเพื-อเข้ ารับ
การพิจารณาเป็ นกรรมการ” ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงชื-อไว้ เป็ นหลักฐาน สําหรับผู้ถือหุ้นรายที- 2 เป็ นต้ นไป กรอก
ข้ อมูลเฉพาะในส่วนที- (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชื-อบุคคลเพื-อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการ” ให้ ครบถ้ วน
และลงชื-อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย แล้ วรวบรวม “แบบเสนอชื-อบุคคลเพื-อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการ” และ
หลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายตาม (1) พร้ อมเอกสารประกอบเพิ-มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุด
เดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ หรื ออาจส่งเรื- องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่งต้ นฉบับตาม (1) ได้
(3) ในกรณีที-ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายรวมกัน และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอชื-อบุคคลเพื-อเข้ ารับการ
พิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทํา “แบบเสนอชื-อบุคคลเพื-อเข้ ารับการพิจารณาเป็ น
กรรมการ” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้ อมลงชื-อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน พร้ อมทังแนบหลั
Q
กฐานของบุคคล
ที-ได้ รับการเสนอชื-อเป็ นกรรมการทุกคนด้ วย หรื ออาจส่งเรื- องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่งต้ นฉบับตาม (1) ได้
(4) ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท จะเป็ นผู้พิจารณากลัน- กรองคุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสารในเบื Qองต้ น ให้ คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลฯ
(5) คณะกรรมการทรั พ ยากรบุค คลฯ จะเป็ น ผู้พิ จ ารณาคุณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเหมาะสมเพื- อ เสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทังQ นี Q ในการเสนอรายชื- อ ดัง กล่า วให้ ถื อ คํ า วินิ จ ฉัย ของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นที-สดุ
(6) บุคคลที-ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะได้ รับการบรรจุรายชื-อ ในระเบียบวาระ การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

Form: DV8-Share01

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี
(1) ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว
เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญ ของบริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) จํานวน
หุ้น
อยูบ่ ้ านเลขทีถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์บ้าน / ที-ทํางาน
E-mail (ถ้ ามี)
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
เรื- อง
(3) โดยมีข้อเสนอเพื-อพิจารณา
และมีข้อมูลประกอบที-จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา (เช่น ข้ อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้ น)

ซึง- มีเอกสารประกอบเพิ-มเติมที-ได้ ลงชื-อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวน

แผ่น

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี หลักฐานการถือหุ้น และ
เอกสารประกอบเพิ-มเติม ถูกต้ องทุกประการ และเพื-อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื-อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี Q
ผู้ถือหุ้น
(

)

วันที-

หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานที4ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื4นจากบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้ แก่ กรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คลต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที4ได้ ลงชื4อในแบบเสนอนี X พร้ อมทังรัX บรองสําเนาถูกต้ อง
3. ผู้ ถื อ หุ้ นสามารถส่ ง แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี ทาง E-mail Address ของฝ่ ายเลขานุ ก ารบริ ษั ท ที4
comsec@dv8.co.th หรื อทางโทรสารที4หมายเลข 02 204 2616 ก่อนส่งต้ นฉบับ
4. ต้ น ฉบับ ของ “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้นประจํ า ปี ” จะต้ อ งส่ง ถึง บริ ษั ท ฯ ภายในวัน ที4 5 กุม ภาพัน ธ์ 2564 เพื4 อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ ต่อไป
5. บริ ษัทฯ จะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที4ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ให้ ถือเป็ นที4สดุ
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บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

Form: DV8-Share02

แบบเสนอชืEอบุคคลเพืEอเข้ ารั บการพิจารณาเป็ นกรรมการ
วันทีข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว
ของบริ ษัท ดีวีŠ จํากัด (มหาชน) จํานวน
อยูบ่ ้ านเลขทีถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์มือถือ
E-mail (ถ้ ามี)

เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญ
หุ้น
ตําบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์บ้าน/ที-ทํางาน

(1) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื-อ นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ปี เพื-อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการของบริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และขอยืนยันว่าบุคคล
ผู้ได้ รับการเสนอชื-อ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และมีหลักฐานการให้
ความยินยอมของบุคคลที-ได้ รับการเสนอชื-อ พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัตกิ ารทํางาน และเอกสารประกอบเพิ-มเติม
(2) ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว
ขอรับรองว่า ข้ อมูล
ข้ างต้ น รวมทังQ หลักฐานการถื อหุ้น หลักฐานการให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบทังQ หมดถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ น
ความจริ งทุกประการ

ผู้ถือหุ้น
(

)
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(3) ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว
บุคคลที-ได้ รับ
การเสนอชื-อ เพื-อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการ บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ตามข้ อ (1) ยินยอม และขอรับรอง
ว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 4.1 ของหลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อย เสนอชื-อบุคคลเพื-อ
เข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ รวมทังขอรั
Q บรองว่า รายละเอียดที-เปิ ดเผย และเอกสารที-ยื-นมาพร้ อมนี Qถูกต้ อง
ครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ

ผู้ที-ได้ รับการเสนอชื-อ
(

)

หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานที4ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบเสนอชื4อบุคคลเพื4อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการ ประกอบด้ วย
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื4นจากบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้ แก่ กรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ อง และกรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ องแนบสําเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคล และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที4ได้ ลงชื4อในแบบเสนอนี X พร้ อมทังรั
X บรองสําเนา
ถูกต้ อง
3. ผู้ ถื อ หุ้ นสามารถส่ ง แบบเสนอชื4 อ บุ ค คลเพื4 อ เข้ ารั บ การพิ จ ารณาเป็ นกรรมการ ทาง E-mail Address ของฝ่ ายเลขานุ ก ารบริ ษั ท ที4
comsec@dv8.co.th หรื อทางโทรสารที4หมายเลข 02 204 2616 ก่อนส่งต้ นฉบับ
4. ต้ น ฉบับ ของ “แบบเสนอชื4 อ บุค คลเพื4 อ เข้ า รั บ การพิ จ ารณาเป็ น กรรมการ” จะต้ อ งส่ง ถึ ง บริ ษั ท ฯ ภายในวัน ที4 5 กุม ภาพัน ธ์ 2564 เพื4 อ ให้
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไป
5. บริ ษัทฯ จะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที4ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ให้ ถือเป็ นที4สดุ
6. ผู้ได้ รับการเสนอชื4อจะต้ องแนบแบบการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และหนังสือยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับ
การของตรวจสอบคุณสมบัตผิ ้ บู ริ หาร กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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การตรวจสอบคุณสมบัตกิ รรมการบริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
1. คุณสมบัตทิ E วั ไป
ลําดับ

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง

1.1
1.2
1.3
1.4

เป็ นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิตภิ าวะ
ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั- นเฟื อนไม่สมประกอบ
ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที-สดุ ให้ จําคุกในความผิดเกี-ยวกับทรัพย์
ที-ได้ กระทําโดยทุจริ ต
ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงาน
ของรัฐ ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที-

1.5

ยืนยัน

ไม่ ยนื ยัน

ยืนยัน

ไม่ ยนื ยัน

2. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรั บผู้จะดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
ลําดับ
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง
ถื อ หุ้น ไม่เ กิ น ร้ อยละ 0.5 ของทุน จดทะเบี ย นที- อ อกและชํ า ระแล้ ว ของบริ ษั ท ฯ
บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ บริ ษั ท ที- เ กี- ย วข้ อ ง โดยนับ รวมหุ้น ที- ถื อ โดยผู้ทีเกี-ยวข้ องด้ วย
เป็ นกรรมการที-ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารกิจการโดยตรง หรื อมีความเป็ นอิสระ
จากการบริ ห ารงาน (Non-executive Directors) ของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ในเครื อ
บริ ษั ท ร่ วม บริ ษั ท ที- เกี- ย วข้ อ ง หรื อ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ รวมทังQ ไม่เป็ น
ลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที-ปรึกษาที-ได้ รับเงินเดือนประจําจากบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อ
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที-เกี-ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ (ปั จจุบนั และช่วง
2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง)Q
ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อมทังQ ในด้ านการเงิน
และการบริ หารงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา
1 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
Q นกรรมการตรวจสอบ
ไม่ เ ป็ น ผู้เ กี- ย วข้ อ ง หรื อ ญาติ ส นิ ท ของกรรมการบริ ห าร ผู้บ ริ ห าร หรื อ ผู้ถื อ หุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัทฯ
ไม่เป็ นผู้ที-ถูกแต่งตังQ ขึนQ เป็ นตัวแทนเพื-อรั กษาผลประโยชน์ ของกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง- เป็ นผู้เกี-ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
สามารถปฏิ บัติ ห น้ าที- และแสดงความเห็ น หรื อ รายงานผลการปฏิ บัติ ง าน
ตามหน้ าที-ที-ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ อิสระไม่อยูภ่ ายใต้
การควบคุมจากผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ รวมทังผู
Q ้ ที-เกี-ยวข้ อง
หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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3. คุณวุฒทิ างการศึกษา
ลําดับ
3.1

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง

ยืนยัน

ไม่ ยนื ยัน

สําเร็ จการศึกษาไม่ตํ-ากว่าปริ ญญาตรี

ลงชื-อ

เจ้ าของประวัติ
(

)

วันที-

หมายเหตุ : ผู้ที4เกี4ยวข้ อง หมายถึง
(1) คูส่ มรสและบุตรที4ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(2) บุคคลธรรมดาซึ4งเป็ นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เกิน
ร้ อยละ 30 ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบุ
X
คคลดังกล่าว โดยให้ นบั รวมสิทธิ ออกเสียงของคู่สมรส และบุตรที4ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของ
ผู้ถือหุ้นนันด้
X วย
(3) นิตบิ คุ คลที4เป็ นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เกินร้ อยละ 30
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบุ
X
คคลดังกล่าว
(4) ผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (3) ต่อไปเป็ นทอด ๆ เริ4 มจากการถื อหุ้นในนิติบุคคลตาม (3) โดยการถื อหุ้นในแต่ละทอดเกินร้ อยละ 30 ของจํานวน
สิทธิออกเสียงทังหมดของนิ
X
ติบคุ คลที4ถกู ถือหุ้น ทังนี
X X หากการถือหุ้นในทอดใดมีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาให้ นบั รวมจํานวนสิทธิออกเสียงของ
คูส่ มรส และบุตรที4ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวในนิตบิ คุ คลที4ถกู ถือหุ้นนันด้
X วย
(5) นิติบุคคลที4มีบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรื อบุคคลตาม (1) (2)
หรื อ (3) เป็ นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้ อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบุ
X
คคลดังกล่าว
(6) นิติบคุ คลที4มีบคุ คลตาม (5) เป็ นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็ นทอด ๆ เริ4 มจากผู้ถือหุ้นในนิติบคุ คล (5) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้ อยละ 30 ของจํานวน
สิทธิออกเสียงทังหมดของนิ
X
ตบิ คุ คลที4ถกู ถือหุ้นดังกล่าว
(7) ห้ างหุ้นส่วนสามัญที4บคุ คลตามมาตรา 246 หรื อมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรื อบุคคลตาม (1)
(2) (3) (4) (5) หรื อ (6) หรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัดตาม (8) เป็ นหุ้นส่วน
(8) ห้ างหุ้นส่วนจํากัดที4บคุ คลตามมาตรา 246 หรื อมาตรา 247 หรื อบุคคลตาม ตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรื อ (6) หรื อห้ างหุ้นส่วนสามัญตาม (7) เป็ น
หุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด
(9) นิติบคุ คลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีอํานาจในการจัดการเกี4ยวกับการ
ลงทุนในหลักทรัพย์
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แบบ 35 – E2

หนังสือยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูล
(สําหรั บกรณีทE บี ริษัทเป็ นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัตกิ รรมการและผู้บริหาร)

เรี ยน

เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้ วยข้ าพเจ้ า
เลขที-บตั รประจําตัวประชาชน :
วันที-หมดอายุ :
จะได้ รั บ การแต่ ง ตังQ จาก บริ ษั ท ดี วี 8 จํ า กัด (มหาชน) ซึ-ง มี ที- ตังQ สํ า นัก งานใหญ่ ที- 191/43 อาคารซี ที ไ อ ทาวเวอร์ ชันQ 21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 204 2601 ให้ เป็ น [กรรมการ/ผู้บริ หาร] ของบริ ษัท
และบริ ษัทได้ ยื-นขอตรวจสอบคุณสมบัติของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจึงยินยอมให้ สํานักงานตรวจสอบข้ อมูลของข้ าพเจ้ าเกี-ยวกับการมี
หรื อ ไม่มี ลัก ษณะขาดความน่า ไว้ ว างใจตามที- กํ า หนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ที- กจ.3/2560 เรื- อ ง การกํ า หนดลัก ษณะขาดความน่า ไว้ ว างใจของกรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ลงวัน ที- 23 มกราคม
พ.ศ.2560 ต่อบริ ษัท และบุคคลที-ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท เพื-อประโยชน์ในการนํารายชื-อของข้ าพเจ้ าแสดงไว้ ในระบบข้ อมูล
รายชื-อกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที-ออกหลักทรัพย์

ขอแสดงความนับถือ

(
วันที-

)

