
 

แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ หน้า 1 

 

แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ                                                                                                      _เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอชีย จ ากดั (มหาชน) จ านวน ______________________________หุ้น 
ที่อยูปั่จจบุนัท่ีตดิตอ่ได้____________________________________________________________________________ 
โทรศพัท์ _______________________________________ โทรสาร _________________________________________    
อีเมลล์____________________________________________ 
(2)  ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ 
เอเชีย จ ากดั (มหาชน) ซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด โดยข้อมลูและคณุสมบตัขิองบคุคลดงักลา่ว มีดงันี ้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ช่ือ / ช่ือสกลุ ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ  
       (ภาษาไทย) : ค าน าหน้าช่ือ ____ช่ือ   ช่ือสกลุ       
       (ภาษาองักฤษ): ค าน าหน้าช่ือ ____ช่ือ   ช่ือสกลุ      

ช่ือ / ช่ือสกลุเดิม (ถ้ามี)  
 (ภาษาไทย)   ค าน าหน้าช่ือ ____ช่ือ  ช่ือสกลุ  วนัท่ีเปลีย่นช่ือ / ช่ือสกลุ____________ 

            ค าน าหน้าช่ือ ____ช่ือ  ช่ือสกลุ  วนัท่ีเปลีย่นช่ือ / ช่ือสกลุ____________ 

(ภาษาองักฤษ) ค าน าหน้าช่ือ ____ช่ือ  ช่ือสกลุ  วนัท่ีเปลีย่นช่ือ / ช่ือสกลุ____________ 
  ค าน าหน้าช่ือ ____ช่ือ  ช่ือสกลุ  วนัท่ีเปลีย่นช่ือ / ช่ือสกลุ____________ 

(ให้ระบขุ้อมลูการเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ ส าหรับทกุครัง้ที่มีการเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ ตัง้แตบ่รรลนิุตภิาวะ และโปรดแนบเอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ ดงักลา่ว) 

สญัชาติ : ________________________________   วนั / เดือน / ปี เกิด : ________________________________ 

สถานภาพ  [ ] โสด   [ ] สมรส   [ ] หยา่   [ ] หม้าย 
       ประเภทบตัร   [  ]  บตัรประจ าตวัประชาชน    

[  ]  หนงัสอืเดินทาง (เฉพาะบคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทยและไมม่ี/ไมท่ราบเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน) 
   เลขที่บตัร :      วนัท่ีหมดอาย ุ:     _ 
   (โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง) 

1.2  ช่ือ/ช่ือสกลุ คูส่มรส  

ค าน าหน้าช่ือ ____ช่ือ   ช่ือสกลุ      อาย ุ________ ปี 

ช่ือ/ช่ือสกลุเดมิ (ถ้าม)ี ช่ือ   ช่ือสกลุ      

1.3   ช่ือ/ช่ือสกลุ บตุร 

ค าน าหน้าช่ือ ____ช่ือ   ช่ือสกลุ      อาย ุ________ ปี 

ค าน าหน้าช่ือ ____ช่ือ   ช่ือสกลุ      อาย ุ________ ปี 

ค าน าหน้าช่ือ ____ช่ือ   ช่ือสกลุ      อาย ุ________ ปี 

ค าน าหน้าช่ือ ____ช่ือ   ช่ือสกลุ      อาย ุ________ ปี 
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1.4  ที่อยูปั่จจบุนั / ที่ติดตอ่ได้ :  

เลขที่       หมูบ้่าน / อาคาร ________________________________ 

หมูท่ี่       ตรอก / ซอย       

ถนน       ต าบล / แขวง       

อ าเภอ / เขต       จงัหวดั        

รหสัไปรษณีย์      ประเทศ       

โทรศพัท์       โทรสาร      

E-mail             

ที่อยูใ่นตา่งประเทศ: _________________________________________________________________________ 

(กรณีบคุคลทีม่ิได้มีสญัชาติไทยให้ระบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ในตา่งประเทศด้วย)  

1.5 ประวตักิารศกึษา 

สถาบนัการศกึษา วฒุิการศกึษา / สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ 

   

   

   

   

   

1.6  ประสบการณ์การท างาน ช่วง 5 ปีที่ผา่นมาจนถงึปัจจบุนั 

สถานท่ีท างาน ต าแหนง่ ช่วงเวลา 
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1.7  การผา่นการอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ช่ือหลกัสตูร       ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม 

[  ]  Director Certification Program (DCP)       

[  ]  Director Accreditation Program (DAP)       
[  ]  Audit Committee Program (ACP)        
[  ]  The Role of Chairman (RCP)        
[  ]  Finance for Non-Finance Director (FN)       
 [  ]  อื่นๆ (ระบหุลกัสตูรลา่สดุ)________________________       

ส่วนที่ 2 : ลักษณะต้องห้าม  

2.1  เป็นบคุคลที่ถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ บคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ 
คนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม่ 

 ใช ่  ไมใ่ช ่

2.2  เป็นบคุคลที่มช่ืีออยูใ่นบญัชีรายช่ือบคุคลท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเห็น
วา่ไมส่มควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยใช่หรือไม ่

 ใช ่  ไมใ่ช ่

2.3 อยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษโดยส านกังาน หรืออยูร่ะหวา่งถกูด าเนินคดีอนัเนื่องจาก
กรณีที่ส านกังานกลา่วโทษ หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุ    ไมว่า่ศาลจะ
มีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม ่และพ้นโทษจ าคกุหรือพ้นจากการรอลงโทษ
มาแล้วไมถ่ึงสามปี  ในความผดิเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมเก่ียวกบัการซือ้
ขายหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการ
หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริตใช่หรือไม ่

 ใช ่  ไมใ่ช ่

2.4  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสัง่ขององค์กรทีม่ีอ านาจตามกฎหมาย 
ตา่งประเทศ ห้ามมใิห้เป็นผู้บริหารของบริษัทใช่หรือไม่  

 ใช ่  ไมใ่ช ่

2.5  เป็นผู้ที่ศาลมคี าสัง่ให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลกัษณะเดียวกนั  และยงัไมพ้่นสามปีนบัแตว่นัท่ีศาล    
มีค าสัง่ให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดิน 

 ใช ่  ไมใ่ช ่

2.6  เคยต้องค าพิพากษาถงึที่สดุวา่กระท าความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถกู
เปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท าความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม ่

 ใช ่  ไมใ่ช ่
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ส่วนที่ 3 : คุณสมบัตคิวามเป็นอิสระ 
3.1 การถือหุ้นในบริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) 

(1) ข้าพเจ้า   

(2) คูส่มรส (ช่ือ-สกุล).........................................................................  

(3) บตุรยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ช่ือ-สกลุ) 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

(4) นิติบคุคลที่บคุคลตามข้อ (1) (2) (3) ถือหุ้นรวมกนัเกิน 30% 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

3.2  ด ารงต าแหนง่ / เคยด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า ในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

    มี      ไมม่ี 
กรณีตอบวา่ มี กรุณาระบรุายละเอียด 

สถานท่ีท างาน ต าแหนง่ ช่วงเวลา 

   

   

   

   

   

กรรมการทีมี่ส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่
มีอ านาจลงนามผกูผนั เว้นแตแ่สดงได้วา่เป็นการลงนามผกูผนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมีมติอนมุติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบั 
กรรมการรายอ่ืน 
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3.3  ด ารงต าแหนง่ / เคยด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

    มี      ไมม่ี 
กรณีตอบวา่ มี กรุณาระบรุายละเอียด 

สถานท่ีท างาน ต าแหนง่ ช่วงเวลา 

   

   

   

   

   

 
3.4  ด ารงต าแหนง่/เคยด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน 
ประจ า ในกิจการอื่นที ่แขง่ขนั หรือ อาจมีความขดัแย้ง กบัธุรกิจของบริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชีย จ ากดั 
(มหาชน)  

  มี      ไมม่ี 
กรณีตอบวา่ มี กรุณาระบรุายละเอียด 

สถานท่ีท างาน ต าแหนง่ ช่วงเวลา 

   

   

   

   

3.5  ความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิท  (บิดา มารดา คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร)  กบัผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้น 
รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท แพลนเน็ต 
คอมมวินิเคชัน่ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)  

ช่ือ-นามสกลุ บริษัท / ต าแหนง่ เก่ียวข้องเป็น 
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3.6  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

3.6.1  ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีก่อนหน้านี ้  

(ก) ข้าพเจ้าไมไ่ด้เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบญัชี  ใช ่  ไมใ่ช ่

(ข)  ข้าพเจ้าไมไ่ด้เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพอื่นที่มีมลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี  
(เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น) 

 ใช ่  ไมใ่ช ่

3.6.2  ความสมัพนัธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ   
ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้านี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้ท ารายการทางธรุกิจทกุประเภท 
ที่มีมลูคา่รายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัทแล้วแตจ่ านวนใด 
จะต ่ากวา่ 

 ใช ่  ไมใ่ช ่

 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูและเอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาพร้อมนี ้ถกูต้องครบถ้วนทกุประการ 

 

      _______________________ ผู้ ถือหุ้น 

      (_______________________) 

      วนัท่ี ____________________ 

 

(3)  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ____________________________________________________________เป็นบคุคล 
ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชียจ ากดั (มหาชน) ซึง่
ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอช่ือในครัง้นี ้และขอรับรองวา่ 

(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมลูประวตัิและคณุสมบตัิของข้าพเจ้า รวมทัง้เอกสารหลกัฐานตา่งๆ ถกูต้องครบถ้วน 
ไมเ่ป็นเท็จ หรือไมข่าดข้อความทีค่วรต้องแจ้งในสาระส าคญั และ 

(ข) ข้าพเจ้ายินยอมให้น าข้อมลูทีเ่ปิดเผยไว้ในเอกสารฉบบันีแ้ละเอกสารประกอบ ไปใช้ในการพิจารณาสรรหา 
กรรมการของบริษัทและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูของข้าพเจ้าเก่ียวกบัการมีหรือไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตอ่บริษัทและ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
 

      _______________________ ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

      (_______________________) 

      วนัท่ี ____________________ 

 
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการอยา่งไมเ่ป็นทางการได้ที่ E-mail:  
wathara@planetcomm.com  โดยต้องสง่ต้นฉบบั “แบบขอเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบการ
พิจารณาที่ครบถ้วนและถกูต้องมายงัเลขานกุารบริษัทภายในวนัที่ 15 มกราคมของทกุปี เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

mailto:wathara@planetcomm.com


 

แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ หน้า 7 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. หลกัฐานแสดงตนส าหรับผู้ ถือหุ้น 

1.1 บคุคลธรรมดา : แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (ส าหรับชาวตา่งชาติ)   
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

1.2 นิติบคุคล : แนบส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคล ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจ         
ลงนามพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี  พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (ส าหรับ
ชาวตา่งชาต)ิ  ของผู้มีอ านาจลงนาม  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

2. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ (Custodian) 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการให้ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 ราย 
เป็นผู้กรอกข้อมลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
สว่นผู้ ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานพร้อมทัง้รวบรวม 
หลกัฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั 

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (ส าหรับชาวตา่งชาต)ิ ของผู้ได้รับการเสนอช่ือพร้อม 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ   ได้แก่  ประวตัิการศกึษา  และประวตัิการท างานของผู้ได้รับการ 
เสนอช่ือ 


