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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

วนัท่ี ........................................ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) .. ..........................................................................  ที่ท างาน  ...................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (ที่สามารถติดตอ่ได)้ ..................................................................................................................................................... 

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

 โทรศพัท ์ ...........................................................................E-mail address  ………………………………………………….................. 

2. จ านวนหุ้นที่ถอืครอง   ................................  หุน้  ณ วนัท่ี ............................ .......  ระยะเวลาที่ถือหุน้  ....................................เดือน 

3. มีความประสงคข์อเสนอชื่อ  
(นาย/นาง/นางสาว) .. ................................................................................................................. อาย ุ ........................................ปี 

เขา้รบัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ  โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
หลักเกณฑ์ และมีหลักฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลที่ได้รบัการเสนอช่ือ  พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้น
คณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษาและประวตัิการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้  
4. ขา้พเจา้ขอมอบหมายใหผู้ถื้อหุน้ราย นาย/นาง/นางสาว  ................................. ................................. ................................. เป็นผูถื้อหุน้

ที่ไดร้บัมอบหมายจากขา้พเจา้ตามหลกัเกณฑข์อ้ 2.2.2 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความในแบบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท หลกัฐานการ
ถือหุ้น และเอกสารประกอบ ถูกตอ้งครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสาร
หลกัฐานดงักลา่วได ้

 

       ลงช่ือ ..................................................... ผูถื้อหุน้ 
              (                                              ) 

หมายเหต ุ
เอกสารหลกัฐานที่ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบขอเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก ่

(  ) หนงัสือรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) หรอืผู้รบั
ฝากทรพัยส์ิน หรอืส  าเนาใบหุน้ทีล่งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก ่
(  ) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรอง

ส าเนาถกูตอ้ง 
(  ) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชา ว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามที่ไดล้งชื่อในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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แบบแสดงขอ้มูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชือ่เพือ่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

และหนังสอืใหค้วามยนิยอม 
 

 
1. ขอ้มลูทั่วไป (โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทางทีย่งัไมห่มดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) : ................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ............ 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) : ................... ........ ................... ........ ................... ........ ................... ........ ................... ........  
สญัชาติ  ............... ...... ....... ........  ......  วนั/เดือน/ปี  เกิด : ................... ........................... ........ อาย ุ ................... ........  ปี 
บา้นเลขท่ี ............... ........... ถนน ............... ..................... ..................... ...... ต าบล/แขวง ............... ...... ............... ...... ....... 
อ าเภอ / เขต ....... ....... ....... ....... ....... จงัหวดั ....... ....... ....... .......หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน....... ....... ....... ....... . 
หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ ....... ....... ....... .......e-mail address : ....... .............. ....... .... ....... ....... ....... .......... ....... ....... .. 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) : ....... .. ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ............ 

2. วฒุิการศกึษา (โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการศกึษา พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
  ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี    ปรญิญาตร ี    สงูกวา่ปรญิญาตร ี

ปี            สถาบนั    สาขาวชิา 
......... ......... ........   ......... ......... ......... ......... ......... .........             ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
......... ......... ........   ......... ......... ......... ......... ......... .........             ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
......... ......... ........   ......... ......... ......... ......... ......... .........             ......... ......... ......... ......... ......... ......... 

3. ประวตัิการท างาน (โปรดแนบประวตัิการท างาน พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
ปี            บรษัิท    ต าแหนง่ 

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

4. หนา้ที่ความรบัผิดชอบในต าแหนง่งานปัจจบุนั 
......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............  
......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............  

 
5. จ านวนหลกัทรพัยท์ี่ถือในบรษัิท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตลอดจนนิติ

บคุคลที่ตนหรอืคูส่มรสหรอืบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุิติภาวะถือหุน้เกินรอ้ยละ 30 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนิติบคุคล
ดงักลา่ว) 

 หุน้สามญั   จ านวน   ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........  หุน้ 
 
 

 

รูปถ่าย 
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แบบแสดงขอ้มูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชือ่เพือ่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
และหนังสอืใหค้วามยนิยอม 

 
6. การมีสว่นไดเ้สยี ทางตรง/ทางออ้ม (โปรดระบลุกัษณะของรายการและลกัษณะสว่นไดเ้สยีพรอ้มระบมุลูคา่ของรายการ) 

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

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

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

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

................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........   
7. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รบัรองโดยบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
2) ส าเนาทะเบียนบา้น 
3) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 
4) ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒุิการศกึษา 
5) หนงัสอืรบัรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจบุนัหรอืลา่สดุ 

 
ขา้พเจา้  ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........  รบัทราบและใหค้วามยินยอมในการถกูเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และขอรบัรองว่าขอ้มูลของ
ขา้พเจา้ขา้งตน้ และเอกสารหลกัฐานที่ยื่นมาพรอ้มกนันี ้ ถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นความจรงิ หรือไม่ขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั พรอ้มกันนีข้า้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูม้ีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชน
จ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎระเบียบขอ้บงัคบับรษัิท และหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง และการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทัง้หลกัเกณฑต์ามขอ้ 4 และหากขา้พเจา้ผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอช่ือต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ ขา้พเจา้จะใหค้วามรว่มมือกบับรษัิทเป็นอยา่งดี และปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิทตอ่ไป 

 
 
     ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอช่ือ 

     (........ ........ ........ ........ ........ ........ ........) 

             วนัท่ี   ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 


