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แบบขอเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

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

1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .. ..........................................................................  ที่ท างาน  ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (ที่สามารถติดต่อได้) ..................................................................................................................................................... 

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

 โทรศพัท์  ...........................................................................E-mail address ………………………………………………….................. 

2. จ านวนหุ้นที่ถือครอง   ................................  หุ้น  ณ วนัท่ี ............................ .......  ระยะเวลาที่ถือหุ้น  ....................................เดือน 

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

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ  โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษาและประวตัิการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถกูต้องไว้แล้ว  
4. ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ ถือหุ้นราย นาย/นาง/นางสาว  ................................. ................................. ................................. เป็นผู้ ถือหุ้น

ที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าตามหลกัเกณฑ์ข้อ 2.2.2 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท หลกัฐานการ
ถือหุ้ น และเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวได้ 

 

       ลงชื่อ ..................................................... ผู้ ถือหุ้น 
              (                                              ) 

หมายเหต ุ
เอกสารหลกัฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเข้ารับพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก ่

(  ) หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือผู้ รับ
ฝากทรัพย์สิน หรือส าเนาใบหุ้นทีล่งนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

2. หลกัฐานแสดงตน ได้แก ่
(  ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 
(  ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชา ว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 
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แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

และหนังสอืให้ความยินยอม 
 

 
1. ข้อมลูทัว่ไป (โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางทีย่งัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) : ................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ............ 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) : ................... ........ ................... ........ ................... ........ ................... ........ ................... ........  
สญัชาติ  ............... ...... ....... ........  ......  วนั/เดือน/ปี  เกดิ : ................... ........................... ........ อาย ุ ................... ........  ปี 
บ้านเลขท่ี ............... ........... ถนน ............... ..................... ..................... ...... ต าบล/แขวง ............... ...... ............... ...... ....... 
อ าเภอ / เขต ....... ....... ....... ....... ....... จงัหวดั ....... ....... ....... .......หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน....... ....... ....... ....... . 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ....... ....... ....... .......e-mail address : ....... .............. ....... .... ....... ....... ....... .......... ....... ....... .. 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) : ....... .. ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ............ 

2. วฒุิการศกึษา (โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการศกึษา พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 
  ต ่ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี    สงูกว่าปริญญาตรี 

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

3. ประวตัิการท างาน (โปรดแนบประวตัิการท างาน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 
ปี            บริษัท    ต าแหน่ง 

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

4. หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจบุนั 
......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............  
......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............  

 
5. จ านวนหลกัทรัพย์ที่ถือในบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (รวมคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนนิติ

บคุคลที่ตนหรือคู่สมรสหรือบตุรทีย่งัไม่บรรลนุิติภาวะถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคล
ดงักล่าว) 

 หุ้นสามญั   จ านวน   ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........  หุ้น 
 
 

 

รูปถ่าย 
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แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
และหนังสอืให้ความยินยอม 

 
6. การมีส่วนได้เสีย ทางตรง/ทางอ้อม (โปรดระบลุกัษณะของรายการและลกัษณะส่วนได้เสียพร้อมระบมุลูค่าของรายการ) 

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

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

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

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

................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........   
7. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3) ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
4) ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒุิการศกึษา 
5) หนงัสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจบุนัหรือล่าสดุ 

 
ข้าพเจ้า  ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........  รับทราบและให้ความยินยอมในการถกูเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 และขอรับรองว่าข้อมูลของ
ข้าพเจ้าข้างต้น และเอกสารหลกัฐานที่ยื่นมาพร้อมกันนี ้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริง หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั พร้อมกันนีข้้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน
จ ากัด กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎระเบียบข้อบงัคบับริษัท และหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง และการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทัง้หลักเกณฑ์ตามข้อ 4 และหากข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกบับริษัทเป็นอย่างดี และปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทต่อไป 

 
 
     ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ บคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

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

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


