
แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ประจ ำปี 2564 หนำ้ 1 
 

     

      แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
   ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 

 

 

(1) ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว) ............................................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) ทะเบียนหุน้เลขท่ี.....................................................รวมจ ำนวน...........................................หุน้ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี...............................ถนน................................................................ต ำบล/แขวง..........................................................
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.....................................................โทรศพัทมื์อถือ......................................... 
หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน....................................................... Email (ถำ้มี)...................................................................... 
 
(2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงค์ขอเสนอช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว) ............................................................................อำย.ุ...............ปี 
เพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  ซ่ึงบุคคดงักล่ำวมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำม
ตำมหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ และมีหลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษทั พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบติั  ไดแ้ก่ ประวติักำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน และเอกสำรประกอบ
เพ่ิมเติม 

 โดยไดแ้นบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำท่ีไดล้งช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้  จ ำนวน........................แผน่ 
 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมใน แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั หลกัฐำนกำรถือหุน้ ค ำยนิยอมและ
เอกสำรประกอบเพ่ิมเติมทั้งหมดถูกตอ้งทุกประกำร และเพ่ือเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี 

 
 
 

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

       วนัท่ี.........เดือน.............................พ.ศ........... 
 
      

(3) ขำ้พเจำ้ (นำย /นำง /นำงสำว) ..................................................................................................................... ..... บุคคลท่ีไดรั้บ
กำรเสนอช่ือเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัตำม (2) ยนิยอมและขอรับรองวำ่มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม
ตำมหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ รวมทั้งยอมรับกำรปฏิบติัตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ และเพ่ือเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึง
ไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี  
 

 
ลงช่ือ.................................................................บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 
      (...................................................................) 
      วนัท่ี..........เดือน...........................พ.ศ........... 

 
 

แบบ ก. 
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หมำยเหต ุ
ผูถื้อหุน้ควรศึกษำ “หลกัเกณฑก์ำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษทั” ตำม http://phol-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html  และตอ้งแนบเอกสำรประกอบ ดงัน้ี 
1. หลกัฐำนกำรถือหุน้ซ่ึงมีรำยละเอียดในแต่ละกรณี ดงัน้ี 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้รำยเดียวเสนอช่ือบุคคเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
 เป็นบุคคลธรรมดำ  ใหแ้นบหนงัสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง 

(หำกเป็นชำวต่ำงชำติ) พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง   

 เป็นนิติบุคคล  ให้แนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนังสือ
เดินทำง (หำกเป็นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจท่ีได้ลงช่ือในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษทั พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

1.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอช่ือบุคคเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
ผูถื้อหุ้นรำยแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ให้ครบถว้นทั้ง (1) และ (2) 
และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และผูถื้อหุน้รำยท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพำะ (1) ของแบบใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐำนทุกรำย แลว้รวบรวมแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั น ำส่งบริษทัฯ 

2. เอกสำรกำรใหค้วำมยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติม (ถำ้มี) 
3. กรณีผูถื้อหุ้นมีกำรแกไ้ขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว พร้อมทั้งรับรอง

ส ำเนำถูกตอ้ง 
4. น ำส่งตน้ฉบบัเอกสำรมำถึงบริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 8 มกรำคม 2564 โดยจะยึดถือวนัท่ีประทับตรำไปรษณียำกรเป็นส ำคญั 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้อำจแจง้เร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2791 0100  หรือ Email ถึงเลขำนุกำรบริษทั: cs@pdgth.com  

หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี http://www.pdgth.com/ir_index.php  เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำตำมหลกัเกณฑข์องบริษทั ก่อนเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

กรุณำส่ง 
               ส ำนกับริหำรและพฒันำองคก์ร -เลขำนุกำรบริษทั 
               บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 
               1/11 หมู่ 3 ถนนล ำลูกกำ ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ  จงัหวดัปทุมธำนี 12150 
 

               (เสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั) 
 

 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจำรณำตดัสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีน ำส่งขอ้มูลไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตำม
เกณฑท่ี์บริษทัฯ ก ำหนดขำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สำมำรถติดต่อผูถื้อหุน้ดงักล่ำวเพ่ือยนืยนัขอ้มูลได ้ 

 
 
 
 
 

http://phol-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html
mailto:cs@pdgth.com%20%20หรือ
mailto:cs@pdgth.com%20%20หรือ
http://www.pdgth.com/ir_index.php
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แบบข้อมูลบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2564 
 
ช่ือ/นำมสกลุ (ภำษำไทย) ........................................................................................................................................................ 
                    (ภำษำองักฤษ) ..................................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด.....................................................อำย.ุ............................เพศ..................................สัญชำติ............................. 
ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี................................ ถนน........................................................ ต ำบล/แขวง................................................ 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.....................................................โทรศพัทมื์อถือ......................................... 
หมำยเหลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน....................................................... Email (ถำ้มี)...................................................................... 
กำรถือหุ้น บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี................................................จ ำนวน................................หุน้ 
ฐำนะกำรสมรส 
คู่สมรสช่ือ...................................................................ถือหุน้บริษทัฯ จ ำนวน................................หุน้   บุตร..............คน คือ 
1 ..................................................................................อำย.ุ........................ปี ถือหุน้บริษทัฯ จ ำนวน...............................หุน้ 
2 ..................................................................................อำย.ุ........................ปี  ถือหุน้บริษทัฯ จ ำนวน..............................หุน้ 

3 ..................................................................................อำย.ุ........................ปี  ถือหุน้บริษทัฯ จ ำนวน..............................หุน้ 
 
ประวตักิำรศึกษำ (โปรดแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรศึกษำ) 
 สถำบนักำรศึกษำ      วฒิุกำรศึกษำ/สำขำหลกั   ปีท่ีจบกำรศึกษำ 
....................................................................    ..........................................................................   ................................................... 
....................................................................   ............................................................................   .................................................. 
....................................................................   ............................................................................   .................................................. 
....................................................................   ............................................................................   .................................................. 
 
ประวตักิำรท ำงำน (โปรดแนบประวติักำรท ำงำนเพ่ิมเติม) (ถำ้มี) 
    บริษทั             ลกัษณะธุรกิจ                          ต  ำแหน่ง                   เร่ิมจำกปี-ปัจจุบนั 
..............................................................    ...........................................................  ........................................  ............................... 
..............................................................   ...........................................................  ........................................  ................................ 
..............................................................   ............................................................  ........................................  ................................ 
..............................................................   ............................................................  ........................................  ................................ 
 
กำรมีส่วนไดเ้สียทำงตรงและทำงออ้มในบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นคู่สัญญำ (ในกรณีท่ีมีส่วนได้
เสียโดยตรงหรือออ้ม  โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สียพร้อมจ ำนวนเงินของผลไดเ้สียโดยชดัเจน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

รูปถ่ำยหนำ้

ตรง 

ขนำด 2” 
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กำรถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมกำรในบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของ บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)   (ในกรณี
ท่ีมีกำรถือหุน้โปรดระบุช่ือบริษทั  จ ำนวนหุน้ท่ีถือ  คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถำนะภำพของบริษทัท่ีถือหุน้วำ่เป็น
บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือในกรณีท่ีเป็นกรรมกำรร่วมโปรดระบุช่ือบริษทั และสถำนะภำพของบริษทัท่ีเขำ้
ร่วมเป็นกรรมกำรวำ่เป็น บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
กำรถือหุ้น หรือเขำ้ร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรของบริษทัท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำร
แข่งขนักบักิจกำรของบริษทั (โปรดระบุช่ือห้ำงหุ้นส่วน/ ช่ือบริษทั จ ำนวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และ
ประเภทธุรกิจท่ีด ำเนินกำร) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ค ำยนิยอม 
ขำ้พเจำ้ (นำย /นำง /นำงสำว) .......................................................................................................................... บุคคลท่ีไดรั้บกำร
เสนอช่ือใหเ้ขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ยนิยอม และขอรับรองวำ่ รำยละเอียดท่ีปรำกฎในแบบ
ขอ้มูล และเอกสำรหลกัฐำนท่ียืน่มำพร้อมน้ี ถูตอ้งครบถว้น และเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

 

 

ลงช่ือ......................................................................บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 

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

     วนัท่ี..........เดือน................................พ.ศ......... 

 

 
 


