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แบบขอเสนอชื
อบุคคลเพื
อรับการพจิารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการ 

 
(1)  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื�นๆ                                                                                                      เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชั�น เอชีย จํากดั (มหาชน) จํานวน ______________________________หุ้น 
ที�อยูปั่จจบุนัที�ตดิตอ่ได้____________________________________________________________________________ 
โทรศพัท์ ___________________________________________ โทรสาร _____________________________________    
อีเมลล์____________________________________________ 
(2)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั 5งเป็นกรรมการบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั�น 
เอเชีย จํากดั (มหาชน) ซึ�งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์ที�บริษัทกําหนด โดยข้อมลูและคณุสมบตัขิองบคุคลดงักลา่ว   มีดงันี 5 

ส่วนที
 1 : ข้อมูลทั
วไป 

1.1  ชื�อ / ชื�อสกลุ ผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อ  
       (ภาษาไทย) : คํานําหน้าชื�อ ____ชื�อ   ชื�อสกลุ       
       (ภาษาองักฤษ): คํานําหน้าชื�อ ____ชื�อ   ชื�อสกลุ      

ชื�อ / ชื�อสกลุเดิม (ถ้ามี)  
 (ภาษาไทย)   คํานําหน้าชื�อ ____ชื�อ  ชื�อสกลุ  วนัที�เปลี�ยนชื�อ / ชื�อสกลุ_________ 

            คํานําหน้าชื�อ ____ชื�อ  ชื�อสกลุ  วนัที�เปลี�ยนชื�อ / ชื�อสกลุ_________ 

(ภาษาองักฤษ) คาํนําหน้าชื�อ ____ชื�อ  ชื�อสกลุ  วนัที�เปลี�ยนชื�อ / ชื�อสกลุ_________ 
  คํานําหน้าชื�อ ____ชื�อ  ชื�อสกลุ  วนัที�เปลี�ยนชื�อ / ชื�อสกลุ_________ 

(ให้ระบขุ้อมลูการเปลี�ยนชื�อ / ชื�อสกลุ สําหรับทกุครั 5งที�มีการเปลี�ยนชื�อ / ชื�อสกลุ ตั 5งแตบ่รรลนิุตภิาวะ และโปรดแนบเอกสารแสดงการเปลี�ยนชื�อ / ชื�อสกลุ ดงักลา่ว) 

สญัชาติ : ________________________________   วนั / เดือน / ปี เกิด : _____________________________ 

สถานภาพ  [ ] โสด   [ ] สมรส   [ ] หยา่   [ ] หม้าย 
       ประเภทบตัร   [  ]  บตัรประจําตวัประชาชน    

[  ]  หนงัสอืเดินทาง (เฉพาะบคุคลที�มิได้มีสญัชาติไทยและไมม่ี/ไมท่ราบเลขที�บตัรประจําตวัประชาชน) 
   เลขที�บตัร :      วนัที�หมดอาย ุ:      
   (โปรดแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดนิทาง) 

1.2  ชื�อ/ชื�อสกลุ คูส่มรส  
คํานําหน้าชื�อ ____ชื�อ   ชื�อสกลุ      อาย ุ________ ปี 
ชื�อ/ชื�อสกลุเดมิ (ถ้าม)ี ชื�อ   ชื�อสกลุ      

1.3   ชื�อ/ชื�อสกลุ บตุร 
คํานําหน้าชื�อ ____ชื�อ   ชื�อสกลุ      อาย ุ________ ปี 
คํานําหน้าชื�อ ____ชื�อ   ชื�อสกลุ      อาย ุ________ ปี 
คํานําหน้าชื�อ ____ชื�อ   ชื�อสกลุ      อาย ุ________ ปี 
คํานําหน้าชื�อ ____ชื�อ   ชื�อสกลุ      อาย ุ________ ปี 
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1.4  ที�อยูปั่จจบุนั / ที�ติดตอ่ได้ :  
เลขที�       หมูบ้่าน / อาคาร ___________________________ 

หมูที่�       ตรอก / ซอย       

ถนน       ตําบล / แขวง       

อําเภอ / เขต       จงัหวดั        

รหสัไปรษณีย์      ประเทศ       

โทรศพัท์       โทรสาร       

E-mail             

ที�อยูใ่นตา่งประเทศ: __________________________________________________________________________ 

(กรณีบคุคลที�มิได้มีสญัชาติไทยให้ระบทีุ�อยูที่�ติดตอ่ได้ในตา่งประเทศด้วย)  

1.5 ประวตักิารศกึษา 

สถาบนัการศกึษา วฒุิการศกึษา / สาขาวชิา ปีที�สาํเร็จ 

   

   

   

   

   

1.6  ประสบการณ์การทํางาน ช่วง 5 ปีที�ผา่นมาจนถงึปัจจบุนั 

สถานที�ทํางาน ตําแหนง่ ช่วงเวลา 
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1.7  การผา่นการอบรมที�เกี�ยวข้องที�จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ชื�อหลกัสตูร       ปีที�เข้ารับการฝึกอบรม 

[  ]  Director Certification Program (DCP)       
[  ]  Director Accreditation Program (DAP)    _______________ 

[  ]  Audit Committee Program (ACP)    _______________ 

[  ]  The Role of Chairman (RCP)     _______________ 

[  ]  Finance for Non-Finance Director (FN)    _______________ 

 [  ]  อื�นๆ (ระบหุลกัสตูรลา่สดุ)_______________________________________      

ส่วนที
 2 : ลักษณะต้องห้าม  

2.1  เป็นบคุคลที�ถกูศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ บคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ 
คนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม ่

� ใช ่ � ไมใ่ช ่

2.2  เป็นบคุคลที�มชืี�ออยูใ่นบญัชีรายชื�อบคุคลที�ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเห็นวา่ไม่
สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยใช่หรือไม ่

� ใช ่ � ไมใ่ช ่

2.3 อยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษโดยสาํนกังาน หรืออยูร่ะหวา่งถกูดาํเนินคดีอนัเนื�องจากกรณีที�
สาํนกังานกลา่วโทษ หรือเคยต้องคําพิพากษาถงึที�สดุให้จําคกุ    ไมว่า่ศาลจะมีคาํ
พิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม ่และพ้นโทษจําคกุหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไมถ่งึ
สามปี  ในความผิดเกี�ยวกบัการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมเกี�ยวกบัการซื 5อขายหลกัทรัพย์หรือ
สญัญาซื 5อขายลว่งหน้า หรือการบริหารงานที�มีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือ
ทจุริตใช่หรือไม ่

� ใช ่ � ไมใ่ช ่

2.4  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาที�กําหนดตามคําสั�งขององค์กรที�มีอํานาจตามกฎหมาย 
ตา่งประเทศ ห้ามมใิห้เป็นผู้บริหารของบริษัทใช่หรือไม ่ 

� ใช ่ � ไมใ่ช ่

2.5  เป็นผู้ ที�ศาลมคีําสั�งให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายเกี�ยวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทจุริตกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
กฎหมายอื�นในลกัษณะเดยีวกนั  และยงัไมพ้่นสามปีนบัแตว่นัที�ศาล    มีคําสั�งให้ทรัพย์สนิ
ตกเป็นของแผน่ดิน 

� ใช ่ � ไมใ่ช ่

2.6  เคยต้องคําพิพากษาถงึที�สดุวา่กระทําความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถกูเปรียบเทียบ
ปรับเนื�องจากการกระทําความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม ่

� ใช ่ � ไมใ่ช ่
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ส่วนที
 3 : คุณสมบัตคิวามเป็นอิสระ 
3.1 การถือหุ้นในบริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชั�น เอเชีย จํากดั (มหาชน) “PLANET” 

การถือหุ้น จํานวนหุ้น (หุ้น) 

(1) ข้าพเจ้า (ชื�อ-สกุล).........................................................................  

(2) คูส่มรส (ชื�อ-สกุล).........................................................................  

(3) บตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ชื�อ-สกลุ) 

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

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

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

 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

(4) นิติบคุคลที�บคุคลตามข้อ (1) (2) (3) ถือหุ้นรวมกนัเกิน 30% 

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

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

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

 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

3.2  ดํารงตาํแหนง่ / เคยดาํรงตําแหนง่เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือน
ประจํา ในกิจการอื�นที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 

  �  มี    �  ไมม่ี 
กรณีตอบวา่ มี กรุณาระบรุายละเอียด 

สถานที�ทํางาน ตําแหนง่ ช่วงเวลา 

   

   

   

   

   

กรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที�ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที�ทําหน้าที�รับผิดชอบเยี�ยงผู้บริหาร และกรรมการที�มี
อํานาจลงนามผกูผนั เว้นแตแ่สดงได้วา่เป็นการลงนามผกูผนัตามรายการที�คณะกรรมการมีมติอนมุติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบั 
กรรมการรายอื�น 
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3.3  ดํารงตาํแหนง่ / เคยดาํรงตําแหนง่เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือน
ประจํา ในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

  �  มี    �  ไมม่ี 
กรณีตอบวา่ มี กรุณาระบรุายละเอียด 

สถานที�ทํางาน ตําแหนง่ ช่วงเวลา 

   

   

   

   

   

3.4  ดํารงตําแหนง่/เคยดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือน 
ประจํา ในกิจการอื�นที� แขง่ขนั หรือ อาจมีความขดัแย้ง กบัธุรกิจของบริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชั�น เอเชีย จํากดั (มหาชน)  

�  มี    �  ไมม่ี 
กรณีตอบวา่ มี กรุณาระบรุายละเอียด 

สถานที�ทํางาน ตําแหนง่ ช่วงเวลา 

   

   

   

   

3.5  ความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คูส่มรส พี�น้อง และบตุร รวมทั 5งคูส่มรสของบตุร) กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชั�น เอเชีย 
จํากดั (มหาชน)  

ชื�อ-นามสกลุ บริษัท / ตําแหนง่ เกี�ยวข้องเป็น 
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3.6  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั�น เอเชีย จํากดั (มหาชน) 

3.6.1  ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีก่อนหน้านี 5  

(ก) ข้าพเจ้าไมไ่ด้เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบญัชี � ใช ่ � ไมใ่ช ่

(ข) ข้าพเจ้าไมไ่ด้เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพอื�นที�มีมลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี  (เช่น
ที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น) 

� ใช ่ � ไมใ่ช ่

3.6.2  ความสมัพนัธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ   
ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้านี 5 ข้าพเจ้าไมไ่ด้ทํารายการทางธรุกิจทกุประเภท 
ที�มีมลูคา่รายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัทแล้วแตจํ่านวนใด 
จะตํ�ากวา่ 

� ใช ่ � ไมใ่ช ่

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูและเอกสารประกอบการพิจารณาที�แนบมาพร้อมนี 5 ถกูต้องครบถ้วนทกุประการ 
 

      _______________________ ผู้ ถือหุ้น 
      (_______________________) 

      วนัที� ____________________ 
 

(3)  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื�นๆ ____________________________________________________________เป็นบคุคล 
ที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้ารับการพิจารณาเลอืกตั 5งเป็นกรรมการบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั�น เอเชียจํากดั (มหาชน) ซึ�ง
ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื�อในครั 5งนี 5 และขอรับรองวา่ 
(ก)  ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมลูประวตัิและคณุสมบตัิของข้าพเจ้า รวมทั 5งเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ถกูต้องครบถ้วนไมเ่ป็นเท็จ หรือไม่

ขาดข้อความที�ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั และ 
(ข) ข้าพเจ้ายินยอมให้นําข้อมลูที�เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบบันี 5และเอกสารประกอบ ไปใช้ในการพิจารณาสรรหากรรมการของ

บริษัทและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูของข้าพเจ้าเกี�ยวกบัการมีหรือไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตอ่บริษัทและบคุคลที�
ได้รับมอบหมายจากบริษัท 

 

      _______________________ ผู้ได้รับการเสนอชื�อ 
      (_______________________) 
      วนัที� ____________________ 

หมายเหต:ุ  
ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 5งเป็นกรรมการอยา่งไมเ่ป็นทางการได้ที� E-mail: office-presidet@planetcomm.com  โดยต้อง
สง่ต้นฉบบั “แบบขอเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 5งเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบการพิจารณาที�ครบถ้วนและถกูต้องมายงัเลขานกุาร
บริษัทภายในวนัที� 15 มกราคมของทกุปี เพื�อให้คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภบิาล และคณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอใน
การพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ 
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เอกสารประกอบการพิจารณา : 
1. หลกัฐานแสดงตนสาํหรับผู้ ถือหุ้น 

1.1 บคุคลธรรมดา: แนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (สาํหรับชาวตา่งชาต)ิ   พร้อมลง
นามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

1.2 นิติบคุคล: แนบสาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล ซึ�งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
พร้อมทั 5งประทบัตราสาํคญั (ถ้าม)ี พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง      
(สาํหรับชาวตา่งชาต)ิ ของผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)จํากดั หรือ
หลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ (Custodian) 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั 5งเป็นกรรมการ ให้ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 ราย เป็นผู้กรอก
ข้อมลูในแบบเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั 5งเป็นกรรมการและลงชื�อไว้เป็นหลกัฐานสว่นผู้ ถือหุ้นรายอื�นให้กรอข้อมลู
เฉพาะในสว่นที� (1) ให้ครบถ้วนและลงชื�อไว้เป็นหลกัฐานพร้อมทั 5งรวบรวมหลกัฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุ
เดียวกนั 

4. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (สําหรับชาวตา่งชาต)ิ ของผู้ได้รับการเสนอชื�อพร้อมลงนามรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตั ิได้แก ่ประวตัิการศกึษา และประวตัิการทํางานของผู้ได้รับการเสนอชื�อ 
 

 


