แบบเสนอชือ่ อบุคคล
เพื่อเข0ารับการพิจารณาเป9นกรรมการ
Form: DV8-Share02

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
ขEาพเจEา นาย / นาง / นางสาว

เปOนผูถE อื หุEนสามัญของบริษัท ดีวี8 จำกัด

(มหาชน) จำนวน

หุEน อยูWบEานเลขที่

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

โทรศัพท_มือ

ถนน
จังหวัด

โทรศัพท_บEาน/ทีท่ ำงาน

E-mail (ถEามี)

(1) ขEาพเจEามีความประสงค_ขอเสนอชือ่ นาย / นาง / นางสาว

อายุ

ปe

เพื่อเขEารับการพิจารณาเปOนกรรมการของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และขอยืนยันวWาบุคคลผูEไดEรับการเสนอชื่อ เปOนผูEมี
คุณสมบัติครบถEวน และไมWมีลักษณะตEองหEามตามหลักเกณฑ_ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการใหEความยินยอมของบุคคลที่ไดEรับการเสนอชื่อ
พรEอมเอกสารประกอบการพิจารณาดEานคุณสมบัติ ไดEแกW ประวัติสWวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิม่ เติม
(2) ขEาพเจEา นาย / นาง / นางสาว
ขอรับรองวWา ขEอมูล
ขEางตEน รวมทั้ง หลักฐานการถือหุEน หลักฐานการใหEความยินยอม และเอกสารประกอบทั้ง หมดถูกตEอง ครบถEวน และเปOนความจริงทุกประการ
ผูEถือหุEน
(

)

วันที่
(3) ขEาพเจEา นาย / นาง / นางสาว
บุ ค คลที่ ไ ดE ร ั บ การ
เสนอชื่อ เพื่อเขEารับการพิจารณาเปOนกรรมการ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามขEอ (1) ยินยอม และขอรับรองวWามีคุณสมบัติ
ครบถEวน และไมWมีลักษณะตEองหEามตามที่ระไวEในหลักเกณฑ_การใหEสิทธิผูEถือหุEนสWวนนEอยของบริษัทฯ รวมทั้ง ขอรับรองวWารายละเอียดที่เปqดเผย
และเอกสารที่ยนื่ มาพรEอมนี้ถูกตEองครบถEวน และเปOนความจริงทุกประการ
ผูEที่ไดEรับการเสนอชื่อ
(

)

หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานทีผ่ ู7ถือหุ7นต7องแนบพร7อมแบบเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข7ารับการพิจารณาเปEนกรรมการ
1. หลักฐานการถือหุ7น ได7แกJ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยL หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนยLรับฝากหลักทรัพยL (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพยLแหJง
ประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได7แกJ กรณีผู7ถือหุ7นเปEนบุคคลธรรมดา ต7องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปEนชาวตJางประเทศ) พร7อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต7อง และกรณีผู7ถือหุ7นเปEนนิติบุคคลต7องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเปEนชาว
ตJางประเทศ) ของกรรมการผู7มีอำนาจทีไ่ ด7ลงชือ่ ในแบบเสนอนี้ พร7อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต7อง
3. ผู7ถือหุ7นสามารถสJงแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู7ถือหุ7นประจำ ปZ ทาง E-mail Address ของฝfายเลขานุการบริษัทที่ comsec@dv8.co.th หรือทาง
โทรสารทีห่ มายเลข 02 204 2616 กJอนสJงต7นฉบับ
4. ต7นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข7ารับการพิจารณาเปEนกรรมการ” จะต7องสJงถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 เพื่อให7คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาตามหลักเกณฑLของบริษัทฯ ตJอไป
5. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู7ถือหุ7นทีใ่ ห7ข7อมูลไมJครบถ7วน ไมJถูกต7อง ไมJสามารถติดตJอได7 หรือมีคุณสมบัติไมJครบถ7วน และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให7ถือเปEนทีส่ ุด
6. ผู7ได7รับการเสนอชื่อจะต7องแนบแบบการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และหนังสือยินยอมให7เปzดเผยข7อมลูสำหรับการขอตรวจสอบ
คุณสมบัติผู7บริหาร กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยLและตลาดหลักทรัพยL
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1. คุณสมบัติทั่วไป
ลำดับ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน;ง

1.1

เปOนบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ

1.2

ไมWเปOนบุคคลลEมละลาย คนไรEความสามารถ หรือคนเสมือนไรEความสามารถ

1.3

ไมWเปOนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟuvนเฟwอนไมWสมประกอบ

1.4

ไมWเคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหEจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย_ที่ไดEกระทำโดย
ทุจริต

1.5

ไมWเคยถูกลงโทษ ไลWออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค_การ หรือหนWวยงานของรัฐ ฐานทุจริต
ตWอหนEาที่

ยืนยัน

ไม;ยืนยัน

ยืนยัน

ไม;ยืนยัน

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู=จะดำรงตำแหนCงกรรมการตรวจสอบ
ลำดับ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน;ง

2.1

ถือหุEนไมWเกินรEอยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแลEวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ
บริษัทรWวม หรือบริษัทที่เกีย่ วขEอง โดยนับรวมหุEนทีถ่ ือโดยผูEทเี่ กีย่ วขEองดEวย

2.2

เปO น กรรมการที่ ไ มW ม ี ส W ว นรW ว มในการบริ ห ารกิ จ การโดยตรง หรื อ มี ค วามเปO น อิ ส ระจากการ
บริ ห ารงาน (Non-executive Directors) ของบริ ษ ั ท ฯ บริ ษ ั ท ในเครื อ บริ ษ ั ท รW ว ม บริ ษ ั ท ที่
เกี่ยวขEอง หรือผูEถือหุEนรายใหญWของบริษัทฯ รวมทั้ง ไมWเปOนลูกจEาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดEรับ
เงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรWวม บริษัทที่เกี่ยวขEอง หรือผูEถือหุEนรายใหญW
ของบริษัทฯ (ปuจจุบัน และชWวง 2 ปe กWอนไดEรับการแตWงตั้ง)

2.3

ไมW ม ี ผ ลประโยชน_ หรื อ สW ว นไดE เ สี ย ไมW ว W า ทางตรง หรื อ ทางอE อ ม ทั้ ง ในดE า นการเงิ น และการ
บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทยWอย บริษัทรWวม หรือผูEถือหุEนรายใหญW และรวมถึงไมW
มีผลประโยชน_ หรือสWวนไดEเสียในลักษณะดังกลWาว ในเวลา 1 ปeกWอนไดEรับการแตWงตั้งเปOนกรรมการ
ตรวจสอบ

2.4

ไมWเปOนผูEเกีย่ วขEอง หรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผูEบริหาร หรือผูEถือหุEนรายใหญWของบริษัทฯ

2.5

ไมWเปOนผูEที่ถูกแตWงตั้งขึ้นเปOนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน_ของกรรมการบริษัท ผูEถือหุEนรายใหญW
หรือผูEถือหุEนซึ่งเปOนผูEเกีย่ วขEองกับผูEถือหุEนรายใหญWของบริษัทฯ

2.6

สามารถปฏิบ ัติหนEาที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนEาที่ที่ไดEรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดEอิสระไมWอยูWภายใตEการควบคุมจากผูEบริหาร หรือ
ผูEถือหุEนรายใหญWของบริษัทฯ รวมทัง้ ผูEทเี่ กีย่ วขEองหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลWาว
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3. คุณวุฒิทางการศึกษา
ลำดับ
3.1

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน;ง

ยืนยัน

ไม;ยืนยัน

สำเร็จการศึกษาไมWตำ่ กวWาปริญญาตรี

เจEาของประวัติ
(

)

วันที่

หมายเหตุ : ผู7ที่เกี่ยวข7อง หมายถึง
(1) คูJสมรสและบุตรท4ียังไมJบรรลุนิติภาวะ
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งเปEนผู7ถือหุ7นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แหJงพระราชบัญญัติหลักทรัพยLและตลาดหลักทรัพยL พ.ศ.2535 เกินร7อยละ 30 ของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบุคคลดังกลJาว โดยให7นับรวมสิทธิออกเสียงของคูJสมรส และบุตรทีย่ ังไมJบรรลุนิติภาวะของผู7ถือหุ7นนัน้ ด7วย
(3) นิติบุคคลที่เปEนผู7ถือหุ7นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แหJงพระราชบัญญัติหลักทรัพยLและตลาดหลักทรัพยL พ.ศ.2535 เกินร7อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบุคคลดังกลJาว
(4) ผู7ถือหุ7นในบุคคลตาม (3) ตJอไปเปEนทอด ๆ เริ่มจากการถือหุ7นในนิติบุคคลตาม (3) โดยการถือหุ7นในแตJละทอดเกินร7อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ7น ทั้งนี้ หากการถือหุ7นในทอดใดมีผู7ถือหุ7นเปEนบุคคลธรรมดาให7นับรวมจำนวนสิทธิออกเสียงของคูJสมรส และบุตรที่ยังไมJบรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกลJาวในนิติบุคคลทีถ่ ูกถือหุ7นนัน้ ด7วย
(5) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แหJงพระราชบัญญัติหลักทรัพยLและตลาดหลักทรัพยL พ.ศ.2535 หรือบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เปEนผู7ถือหุ7น
รวมกันเกินร7อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบุคคลดังกลJาว
(6) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (5) เปEนผู7ถือหุ7นตJอไปเปEนทอด ๆ เริ่มจากผู7ถือหุ7นในนิติบุคคล (5) โดยการถือหุ7นในแตJละทอดเกินร7อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลทีถ่ ูกถือหุ7นดังกลJาว
(7) ห7างหุ7นสJวนสามัญที่บุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 แหJงพระราชบัญญัติหลักทรัพยLและตลาดหลักทรัพยL พ.ศ.2535 หรือบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5)
หรือ (6) หรือห7างหุ7นสJวนจำกัดตาม (8) เปEนหุ7นสJวน
(8) ห7างหุ7นสJวนจำกัดที่บุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 หรือบุคคลตาม ตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) หรือห7างหุ7นสJวนสามัญตาม (7) เปEนหุ7นสJวนจำพวกไมJ
จำกัดความรับผิด
(9) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แหJงพระราชบัญญัติหลักทรัพยLและตลาดหลักทรัพยL พ.ศ.2535 มีอำนาจในการจัดการเกีย่ วกับการลงทุนในหลักทรัพยL
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แบบ 35 - E2

หนังสือยินยอมให0เปIดเผยข0อมูล
(สำหรับกรณีที่บริษัทเป1นผู5ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู5บริหาร)

เรียน

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9

ด=วยข=าพเจ=า
เลขทีบ่ ัตรประจำตัวประชาชน :

วันที่หมดอายุ :

จะได=รับการแตGงตั้งจาก บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานใหญGที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร9 ชั้น 21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท9 02 204 2601 ให=เป^น [กรรมการ/ผู=บริหาร]
ของบริษัท และบริษัทได=ยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัตขิ องข=าพเจ=า ข=าพเจ=าจึงยินยอมให=สำนักงานตรวจสอบข=อมูลของข=าพเจ=า
เกี่ยวกับการมี หรือไมGมีลักษณะขาดความนGาไว=วางใจตามที่กำหนดไว=ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย9และตลาด
หลักทรัพย9 ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความนGาไว=วางใจของกรรมการและผู=บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23
มกราคม พ.ศ.2560 ตGอบริษัท และบุคคลที่ได=รับมอบหมายจากบริษัท เพื่อประโยชน9ในการนำรายชื่อของข=าพเจ=าแสดงไว=
ในระบบข=อมูลรายชื่อกรรมการและผู=บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย9

ขอแสดงความนับถือ

(
วันที่

)

