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แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการประจาํปี 2564 
 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                                                                                          เป็นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอชีย จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี_________________จํานวน _________________________หุ้น 

ท่ีอยูปั่จจบุนัท่ีตดิตอ่ได้____________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท์ ___________________________________________________ โทรสาร _____________________________________    

อีเมลล์_________________________________________________________________________________________________ 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย 

จํากดั (มหาชน) ซึง่มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด โดยข้อมลูและคณุสมบตัิของบคุคลดงักลา่ว มีดงันี ้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ช่ือ / ช่ือสกลุ ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ  

       (ภาษาไทย) : คํานําหน้าช่ือ ________ช่ือ   ____ช่ือสกลุ   _______    

       (ภาษาองักฤษ): คํานําหน้าช่ือ ________ช่ือ   ____ช่ือสกลุ   ____   

ช่ือ / ช่ือสกลุเดิม (ถ้าม)ี  

 (ภาษาไทย)   คํานําหน้าช่ือ ________ช่ือ  ____ช่ือสกลุ  วนัท่ีเปลีย่นช่ือ / ช่ือสกลุ_________ 

                     คํานําหน้าช่ือ ________ช่ือ  ____ช่ือสกลุ  วนัท่ีเปลีย่นช่ือ / ช่ือสกลุ_________ 

(ภาษาองักฤษ) คาํนําหน้าช่ือ ________ช่ือ  ____ช่ือสกลุ  วนัท่ีเปลีย่นช่ือ / ช่ือสกลุ_________ 

                  คํานําหน้าช่ือ________ช่ือ  ____ช่ือสกลุ  วนัท่ีเปลีย่นช่ือ / ช่ือสกลุ_________ 
(ให้ระบขุ้อมลูการเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ สําหรับทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ ตัง้แตบ่รรลนิุตภิาวะ และโปรดแนบเอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ ดงักลา่ว) 

สญัชาติ : ________________________________   วนั / เดือน / ปี เกิด : _____________________________ 

สถานภาพ  [ ] โสด   [ ] สมรส   [ ] หยา่   [ ] หม้าย 

       ประเภทบตัร   [  ] บตัรประจําตวัประชาชน    

[  ] หนงัสอืเดินทาง (เฉพาะบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทยและไมม่ี/ไมท่ราบเลขท่ีบตัรประจําตวัประชาชน) 

   เลขท่ีบตัร :      วนัท่ีหมดอาย ุ:      
   (โปรดแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดนิทาง) 

1.2  ช่ือ/ช่ือสกลุ คูส่มรส  

คํานําหน้าช่ือ ____ ____ช่ือ   ช่ือสกลุ     อาย ุ________ ปี 

ช่ือ/ช่ือสกลุเดมิ (ถ้าม)ี ช่ือ   ช่ือสกลุ       

1.3   ช่ือ/ช่ือสกลุ บตุร 

คํานําหน้าช่ือ ____ช่ือ   ช่ือสกลุ      อาย ุ________ ปี 

คํานําหน้าช่ือ ____ช่ือ   ช่ือสกลุ      อาย ุ________ ปี 

คํานําหน้าช่ือ ____ช่ือ   ช่ือสกลุ      อาย ุ________ ปี 

คํานําหน้าช่ือ ____ช่ือ   ช่ือสกลุ      อาย ุ________ ปี 
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1.4  ท่ีอยูปั่จจบุนั / ท่ีติดตอ่ได้ :  

เลขท่ี       หมูบ้่าน / อาคาร       

หมูท่ี่       ตรอก / ซอย       

ถนน       ตําบล / แขวง       

อําเภอ / เขต       จงัหวดั        

รหสัไปรษณีย์     ____  ประเทศ    ____    

โทรศพัท์       โทรสาร      ____  

E-mail             

ท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ:            

(กรณีบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทยให้ระบท่ีุอยูท่ี่ติดตอ่ได้ในตา่งประเทศด้วย)  

1.5 ประวตักิารศกึษา 

สถาบนัการศกึษา วฒุิการศกึษา / สาขาวชิา ปีท่ีสาํเร็จ 

   

   

   

   

   

1.6  ประสบการณ์การทํางาน ช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาจนถงึปัจจบุนั 

สถานท่ีทํางาน ตําแหนง่ ช่วงเวลา 
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1.7  การผา่นการอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ชื่อหลักสตูร       ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม 

[  ]  Director Certification Program (DCP)       

[  ]  Director Accreditation Program (DAP)       

 [  ]  Audit Committee Program (ACP)       

 [  ]  The Role of Chairman (RCP)        

 [  ]  Finance for Non-Finance Director (FN)       

 [  ]  อ่ืนๆ (ระบหุลกัสตูรลา่สดุ)_______________________________________________________ 

ส่วนที่ 2 : ลักษณะต้องห้าม  

2.1  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ 

คนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม ่
� ใช ่ � ไมใ่ช ่

2.2  เป็นบคุคลท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่า 

ไมส่มควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยใช่หรือไม ่
� ใช ่ � ไมใ่ช ่

2.3  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสํานักงาน หรืออยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอันเน่ืองจาก 

กรณีท่ีสํานกังานกลา่วโทษ หรือเคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ ไม่ว่าศาลจะมี

คําพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจําคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษ

มาแล้วไม่ถึงสามปี  ในความผิดเก่ียวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการ 

ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็น 

การหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริตใช่หรือไม ่

� ใช ่ � ไมใ่ช ่

2.4  อยู่ระหว่างระยะเวลาท่ีกําหนดตามคําสั่งขององค์กรท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย       

ตา่งประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทใช่หรือไม ่ 

� ใช ่ � ไมใ่ช ่

2.5  เป็นผู้ ท่ีศาลมีคําสัง่ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

หรือกฎหมายอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั  และยงัไม่พ้นสามปีนบัแต่วนัท่ีศาล มีคําสัง่ให้

ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดิน 

� ใช ่ � ไมใ่ช ่

2.6  เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสดุว่ากระทําความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถกูเปรียบเทียบ

ปรับเน่ืองจากการกระทําความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม ่

� ใช ่ � ไมใ่ช ่
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ส่วนที่ 3 : คุณสมบัตคิวามเป็นอิสระ 

3.1  การถือหุ้นในบริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชีย จํากดั (มหาชน) “PLANET” 

การถือหุ้น จํานวนหุ้น (หุ้น) 

(1) ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกุล)......................................................................... ……………………. 

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

(3) บตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ช่ือ-สกลุ) 

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

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

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

 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

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

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

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

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

 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

3.2  ดํารงตําแหนง่/เคยดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา ในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

  �  มี    �  ไมม่ี 

กรณีตอบวา่ มี กรุณาระบรุายละเอียด 

สถานท่ีทํางาน ตําแหนง่ ช่วงเวลา 

   

   

   

   

   

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทําหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอํานาจ 

ลงนามผกูผนั เว้นแตแ่สดงได้วา่เป็นการลงนามผกูผนัตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนมุติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 
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3.3 ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน 

ประจํา ในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

  �  มี    �  ไมม่ี 

กรณีตอบวา่ มี กรุณาระบรุายละเอียด 

สถานท่ีทํางาน ตําแหนง่ ช่วงเวลา 

   

   

   

   

   

3.4  ดํารงตําแหนง่/เคยดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

ในกิจการอ่ืนท่ี แขง่ขนั หรือ อาจมีความขดัแย้ง กบัธุรกิจของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จํากดั (มหาชน)  

�  มี    �  ไมม่ี 

กรณีตอบวา่ มี กรุณาระบรุายละเอียด 

สถานท่ีทํางาน ตําแหนง่ ช่วงเวลา 

   

   

   

   

3.5   ความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร) กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ 

เอเชีย จํากดั (มหาชน)  

ช่ือ-นามสกลุ บริษัท / ตําแหนง่ เก่ียวข้องเป็น 

   

   

   

   

 



 

หน้า 6 / 7 
 

3.6  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จํากดั (มหาชน) 

3.6.1  ความสัมพนัธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชพีในปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนหน้านี ้

(ก) ข้าพเจ้าไมไ่ด้เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบญัชี � ใช ่ � ไมใ่ช ่

(ข) ข้าพเจ้าไมไ่ด้เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพอ่ืนท่ีมีมลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี  

(เช่นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น) 
� ใช ่ � ไมใ่ช ่

3.6.2  ความสัมพนัธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ 

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้านี ้ ข้าพเจ้าไม่ได้ทํารายการทางธุรกิจทกุประเภทท่ีมี

มลูคา่รายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัทแล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่ 
� ใช ่ � ไมใ่ช ่

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูและเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีแนบมาพร้อมนี ้ถกูต้องครบถ้วนทกุประการ 

 

      _______________________ ผู้ ถือหุ้น 
      (_______________________) 

      วนัท่ี ____________________ 
 

(3)  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________เป็นบคุคล 

ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชียจํากัด (มหาชน)  

ซึง่ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอช่ือในครัง้นี ้และขอรับรองวา่ 

(ก)  ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมลูประวตัิและคณุสมบตัิของข้าพเจ้า รวมทัง้เอกสารหลกัฐานต่างๆ ถกูต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ หรือ 

ไมข่าดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั และ 

(ข) ข้าพเจ้ายินยอมให้นําข้อมูลท่ีเปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนีแ้ละเอกสารประกอบไปใช้ในการพิจารณาสรรหากรรมการ 

ของบริษัทและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเก่ียวกับการมีหรือไม่มีลกัษณะต้องห้ามต่อบริษัทและบคุคลท่ี

ได้รับมอบหมายจากบริษัท 

 

      ลงนาม_______________________ ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
                    (_______________________) 
                  วนัท่ี ____________________ 

หมายเหต:ุ  

ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการอยา่งไมเ่ป็นทางการได้ที ่ E-mail: office-presidet@planetcomm.com  โดยต้อง

สง่ต้นฉบบั “แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและถกูต้องมายงัเลขานกุาร

บริษัทภายในวนัที ่ 15 มกราคมของทกุปี เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภบิาล และคณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอใน

การพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
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เอกสารประกอบการพิจารณา : 

1. หลกัฐานแสดงตนสาํหรับผู้ ถือหุ้น 

1.1 บคุคลธรรมดา: แนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาถกูต้อง 

1.2 นิติบุคคล: แนบสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนาม 

พร้อมทัง้ประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (สําหรับ

ชาวตา่งชาติ) ของผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ

หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ (Custodian) 

3.  กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ให้ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 ราย เป็นผู้กรอก

ข้อมลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานสว่นผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนให้กรอก

ข้อมลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานพร้อมทัง้รวบรวมหลกัฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุราย

เป็นชดุเดียวกนั 

4.  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (สาํหรับชาวตา่งชาต)ิ ของผู้ได้รับการเสนอช่ือพร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

5.  เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตั ิได้แก่ ประวตัิการศกึษา และประวตักิารทํางานของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
 

 


