แบบ ก.

แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัท
สำหรับกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
(1) ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ............................................................................................................................เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน) ทะเบียนหุน้ เลขที่.....................................................รวมจำนวน...........................................หุน้
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...............................ถนน................................................................ตำบล/แขวง..........................................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
หมำยเลขโทรศัพท์บำ้ น/ที่ทำงำน....................................................... Email (ถ้ำมี)......................................................................
(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื่ อ (นำย/นำง/นำงสำว) ............................................................................อำยุ................ปี
เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งบุคคดังกล่ำวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม
ตำมหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ และมีหลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุ คคลที่ ได้รับกำรเสนอชื่ อ เพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
บริ ษทั พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน และเอกสำรประกอบ
เพิ่มเติม
โดยได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่ได้ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จำนวน........................แผ่น
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั หลักฐำนกำรถือหุน้ คำยินยอมและ
เอกสำรประกอบเพิ่มเติมทั้งหมดถูกต้องทุกประกำร และเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.................................................................. ผูถ้ ือหุน้
(................................................................)
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ...........
(3) ข้ำพเจ้ำ (นำย /นำง /นำงสำว) .......................................................................................................................... บุคคลที่ได้รับ
กำรเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ตำม (2) ยินยอมและขอรับรองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม
ตำมหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งยอมรับกำรปฏิบตั ิตำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ฯ และเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึง
ได้ลงชื่อไว้เป็ นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.................................................................บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
(...................................................................)
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ...........

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ประจำปี 2564
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หมำยเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ควรศึกษำ “หลักเกณฑ์กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริ ษทั ” ตำม http://phol-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html และต้องแนบเอกสำรประกอบ ดังนี้
1. หลักฐำนกำรถือหุน้ ซึ่งมีรำยละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้
1.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ รำยเดียวเสนอชื่อบุคคเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
 เป็ นบุคคลธรรมดำ ให้แนบหนังสื อรับรองจำกบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และสำเนำบัตรประชำชน หรื อสำเนำหนังสื อเดินทำง
(หำกเป็ นชำวต่ำงชำติ) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
 เป็ นนิ ติบุ ค คล ให้แนบสำเนำหนังสื อรับ รองนิ ติบุ คคล และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำหนังสื อ

เดิ น ทำง (หำกเป็ นชำวต่ ำงชำติ ) ของกรรมกำรผูม้ ี อ ำนำจที่ ได้ล งชื่ อ ในแบบเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อด ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำรบริ ษทั พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
1.2 กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หลำยรำยรวมกันเสนอชื่อบุคคเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ให้ครบถ้วนทั้ง (1) และ (2)
และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำน และผูถ้ ือหุน้ รำยที่ 2 เป็ นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพำะ (1) ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ น
หลักฐำนทุกรำย แล้วรวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั นำส่งบริ ษทั ฯ
2. เอกสำรกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
3. กรณี ผูถ้ ือหุ ้นมีกำรแก้ไขคำนำหน้ำชื่อ ชื่ อ-ชื่ อสกุล จะต้องแนบสำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมทั้งรับรอง
สำเนำถูกต้อง
4. นำส่ งต้นฉบับเอกสำรมำถึงบริ ษทั ฯ ภำยในวันที่ 8 มกรำคม 2564 โดยจะยึดถือวันที่ ประทับตรำไปรษณี ย ำกรเป็ นสำคัญ
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ อำจแจ้งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 0-2791 0100 หรื อ Email ถึงเลขำนุกำรบริ ษทั : cs@pdgth.com
หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ http://www.pdgth.com/ir_index.php เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ก่อนเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
กรุ ณำส่ง
สำนักบริ หำรและพัฒนำองค์กร -เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกำ ตำบลลำดสวำย อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150
(เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั )
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะพิจำรณำตัดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ ้นที่ นำส่ งข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรื อมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตำม
เกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กำหนดข้ำงต้น รวมถึงกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถติดต่อผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำวเพื่อยืนยันข้อมูลได้
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รู ปถ่ำยหน้ำ
ตรง
ขนำด 2”

แบบข้ อมูลบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อเข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัท ประจำปี 2564
ชื่ อ/นำมสกุล (ภำษำไทย) ........................................................................................................................................................
(ภำษำอังกฤษ) .....................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.....................................................อำยุ.............................เพศ..................................สัญชำติ.............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่................................ ถนน........................................................ ตำบล/แขวง................................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
หมำยเหลขโทรศัพท์บำ้ น/ที่ทำงำน....................................................... Email (ถ้ำมี)......................................................................
กำรถือหุ้น บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน) ณ วันที่................................................จำนวน................................หุน้
ฐำนะกำรสมรส
คู่สมรสชื่อ...................................................................ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จำนวน................................หุน้ บุตร..............คน คือ
1 ..................................................................................อำยุ.........................ปี ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จำนวน...............................หุน้
2 ..................................................................................อำยุ.........................ปี ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จำนวน..............................หุน้
3 ..................................................................................อำยุ.........................ปี ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จำนวน..............................หุน้
ประวัตกิ ำรศึกษำ (โปรดแนบสำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ)
สถำบันกำรศึกษำ
วุฒิกำรศึกษำ/สำขำหลัก
.................................................................... ..........................................................................
.................................................................... ............................................................................
.................................................................... ............................................................................
.................................................................... ............................................................................

ปี ที่จบกำรศึกษำ
...................................................
..................................................
..................................................
..................................................

ประวัตกิ ำรทำงำน (โปรดแนบประวัติกำรทำงำนเพิ่มเติม) (ถ้ำมี)
บริ ษทั
ลักษณะธุรกิจ
ตำแหน่ง
เริ่ มจำกปี -ปั จจุบนั
.............................................................. ........................................................... ........................................ ...............................
.............................................................. ........................................................... ........................................ ................................
.............................................................. ............................................................ ........................................ ................................
.............................................................. ............................................................ ........................................ ................................
กำรมีส่วนได้เสี ยทำงตรงและทำงอ้อมในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องเป็ นคูส่ ัญญำ (ในกรณี ที่มีส่วนได้
เสี ยโดยตรงหรื ออ้อม โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสี ยพร้อมจำนวนเงินของผลได้เสี ยโดยชัดเจน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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กำรถือหุ ้นหรื อร่ วมเป็ นกรรมกำรในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องของ บริ ษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน) (ในกรณี
ที่มีกำรถือหุน้ โปรดระบุชื่อบริ ษทั จำนวนหุน้ ที่ถือ คิดเป็ นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถำนะภำพของบริ ษทั ที่ถือหุน้ ว่ำเป็ น
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อในกรณี ที่เป็ นกรรมกำรร่ วมโปรดระบุชื่อบริ ษทั และสถำนะภำพของบริ ษทั ที่เข้ำ
ร่ วมเป็ นกรรมกำรว่ำเป็ น บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
กำรถือหุ ้น หรื อเข้ำร่ วมเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ที่ ประกอบกิ จกำรอันมีสภำพอย่ำงเดี ยวกัน และเป็ นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั (โปรดระบุ ชื่อห้ำงหุ ้นส่ วน/ ชื่ อบริ ษทั จำนวนหุ ้นที่ ถือ คิดเป็ นร้อยละของทุ นจดทะเบี ยน และ
ประเภทธุรกิจที่ดำเนินกำร)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
คำยินยอม
ข้ำพเจ้ำ (นำย /นำง /นำงสำว) .......................................................................................................................... บุคคลที่ได้รับกำร
เสนอชื่อให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ยินยอม และขอรับรองว่ำ รำยละเอียดที่ปรำกฎในแบบ
ข้อมูล และเอกสำรหลักฐำนที่ยนื่ มำพร้อมนี้ ถูตอ้ งครบถ้วน และเป็ นควำมจริ งทุกประกำร

ลงชื่อ......................................................................บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
(.......................................................................)
วันที่..........เดือน................................พ.ศ.........
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