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หลักเกณฑก์ารใหส้ิทธิผู้ถอืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมและรายชือ่บุคคลเพือ่รับเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

บริษัท แพลน บ ีมีเดยี จ ากัด (มหาชน) 
 

1. วัตถุประสงค ์

 เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการที่ดีและการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท แพลน บี 

มีเดีย จ ากัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายช่ือบุคคลเพื่อรบัเลือกตัง้เป็น

กรรมการลว่งหนา้  ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยบรษัิทฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

2. หลักเกณฑ ์

2.1 คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายช่ือบคุคลเพื่อรบัเลือกตัง้เป็น

กรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษัิท เป็นการลว่งหนา้ไดน้ัน้ ตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1.1 เป็นผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า  194,128,405 

หุน้ (รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงของบรษัิทฯ)  

2.1.2 ถือหุน้อย่างต่อเนื่องนบัจากวนัที่ถือหุน้จนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ

เสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน และตอ้งถือ

หุน้จนถึงวนัท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

2.2 เอกสารหลกัฐานที่ตอ้งจดัสง่ใหก้บับริษัทฯ พรอ้มกบัแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ

แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 

2.2.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรือหนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบริษัทหลกัทรพัย ์(broker) หรือจาก

บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กรณีเป็นส าเนาใหล้งนามเพื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.2.2 หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งชาติ) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง กรณี

มีการเปลีย่นแปลงค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ 

- กรณีเสนอวาระโดยผูถื้อหุน้หลายรายรวมกัน ใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย กรอกรายละเอียดของตน

และลงลายมือช่ือในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  และ/
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หรือแบบเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ รวมถึงเอกสารแสดงตนของผู้

ถือหุน้แตล่ะรายใหค้รบถว้น ในการนีใ้หก้รอกช่ือผูถื้อหุน้ซึ่งผูถื้อหุน้ทกุรายมอบหมายใหเ้ป็น

ตวัแทนผูร้บัการติดต่อ 1 ช่ือ และใหถื้อว่าการที่บริษัทติดต่อกบัผูไ้ดร้บัมอบหมายดงักลา่ว

เป็นการติดตอ่กบัผูถื้อหุน้ทกุราย 

2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้ี

อ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อม

ทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ สามารถเสนอเรือ่งเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม โดย

กรอก “แบบขอเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้”  พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

ครบถว้นและสมบูรณ ์โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมตัิแลว้แต่

กรณี  

3.2 เพ่ือใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมบ่รรจเุรือ่งดงัตอ่ไปนีเ้ป็น
วาระการประชมุ 

1) เรือ่งที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษัิทและขอ้กลา่วอา้งของผูถื้อหุน้ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นถงึ

เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเรือ่งดงักลา่ว 

2) เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทจะด าเนินการได ้

3) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และไดร้บั

มติสนบัสนนุดว้ยเสยีงที่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจริงยงั

ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

4) เรือ่งที่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ และเรือ่งอื่นที่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา

แลว้เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่

สมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

5) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิไม่ครบถว้น ใหข้อ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่

เพียงพอ หรอืเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

6) เรือ่งที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
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7) เรือ่งที่เป็นงานประจ าหรอืเป็นอ านาจบรหิารจดัการของคณะกรรมการเวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิด

ความเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานที่ก ากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือ

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

9) เรือ่งซึง่ตามปกติกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณาจากที่ประชุมผูถื้อหุน้และบริษัทฯ ได้

ด  าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

4 การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพือ่เขา้รบัพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 

4.1 มีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด , พระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย,์ กฏหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

4.2 เป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถ  ซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

4.3 มีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและมีความรบัผิดชอบตอ่บรษัิท  

4.4 ไมค่วรด ารงต าแหนง่คณะกรรมการบรษัิทหลายแหง่ในขณะเดียวกนั 

 
5 ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม และ/หรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท 
 

  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2  ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือรายช่ือบคุคลต่อ

คณะกรรมการ โดยใชแ้บบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทแพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  โดยอาจสง่เรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่ e-mail address เลขานกุารบริษัทที่ 

companysecretary@planbemedia.co.th ก่อนสง่ตน้ฉบบัตอ่คณะกรรมการภายหลงัได ้ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ตอ้งสง่ตน้ฉบบัพรอ้มลง

ลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยใหส้ง่ถึงบรษัิทภายในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 เพื่อใหค้ณะกรรมการมีเวลา

เพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได ้

เลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท แพลนบี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1213/420   ซ.ลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) 
ถ.ศรวีรา  แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
 

mailto:companysecretary@planbemedia.co.th
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6 การด าเนินงานของคณะกรรมการภายหลังรับเร่ืองและรายชือ่บุคคลจากผู้ถอืหุ้น 

6.1 คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชมุที่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้  โดยเรือ่ง

ที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษัทจะแจง้ในหนงัสือเชิญ

ประชุมว่าเป็นวาระที่ก าหนดโดยผู้ถือหุน้ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ ส าหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะสง่หนงัสือแจง้มติที่ประชุมคณะกรรมการพรอ้มเหตผุลใหผู้ถื้อหุน้ที่เสนอ

วาระการประชมุทราบ และแจง้เป็นเรือ่งเพื่อทราบอีกครัง้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

6.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ

เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการจะบรรจรุายช่ือเป็นบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุผู้

ถือหุน้ และบริษัทจะระบุในหนงัสือเชิญประชุมว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็นของ

คณะกรรมการ ส าหรบับุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะส่งหนงัสือแจง้มติที่ ประชุม

คณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


