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      แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษัท 
 

 

(1) ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................... 

เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน........................................................................หุน้ 

อยูบ่า้นเลขท่ี...................................ถนน...............................................ตาํบล/แขวง......................................... 

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.............................. 

โทรศพัทมื์อถือ........................................................โทรศพัทบ์า้น/ท่ีทาํงาน..................................................... 

Email (ถา้มี) ........................................................................... 

 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................. 

อาย.ุ...............ปี  เป็นกรรมการ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัและมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็น

กรรมการบริษทั พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั  ไดแ้ก่ การศึกษา  และประวติัการทาํงาน 

และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้  จาํนวน........................แผน่ 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบเสนอช่ือ หลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วามยนิยอม และเอกสาร

ประกอบทั้งหมดถกูตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 

 

 

 

ลงช่ือ................................................................ ผูถื้อหุน้ 

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

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

      

(3) ขา้พเจา้  (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................................................................  

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัตาม (2) ยนิยอมและรับรองวา่มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตาม (2) ขา้งตน้  รวมทั้งยอมรับการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และเพ่ือ

เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 

 

 

 

ลงช่ือ................................................................ ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ 

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

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

แบบ ก. 
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หมายเหตุ 

1. เอกสารหลกัฐานท่ีจะตอ้งส่งใหบ้ริษทัฯ พร้อมกบัแบบ ก. มีดงัน้ี 

(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือบริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั   

(ข) เอกสารแสดงตนเองของผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ีหรือหนงัสือเดินทางหรือใบ

ต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคล  

- สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือ

ช่ือของนิติบุคคลนั้น 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ีหรือหนงัสือเดินทางหรือใบ

ต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบเสนอช่ืออยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 0-2791 0100 หรือทาง Email Address ถึง

เลขานุการบริษทัท่ี cs@pdgth.com หรือ 0 Website ของบริษทัท่ี http://www.pdgth.com/ir_index.php ก่อนส่ง

ตน้ฉบบัของแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

3. ตน้ฉบบัของ แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งส่งถึงบริษทัภายใน

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เพ่ือใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

ตามหลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

4. ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นทุก

รายตอ้งกรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และลงลายมือช่ือไวเ้ป็น

หลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตามหลกัเกณฑใ์นการเสนอช่ือกรรมการ 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทัมากกวา่ 1 ราย  ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํแบบ

เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ  1 แบบต่อกรรมการ 1 คน และดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ในการเสนอช่ือ

กรรมการ 

6. กรณีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขคาํนาํหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล จะตอ้งแนบสําเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวพร้อมทั้ง

รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

7. บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อ

ได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cs@pdgth.com%20หรือ
http://www.pdgth.com/ir_index.php
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แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัท ประจําปี 2558 

 

ช่ือ/นามสกลุ (ภาษาไทย) ........................................................................................................................................................ 
                    (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด.....................................................อาย.ุ............................เพศ..................................สัญชาติ............................. 

ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี................................ ถนน........................................................ ตาํบล/แขวง................................................ 

อาํเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์................................... 

โทรศพัท ์............................................. โทรสาร............................................... อีเมล.์.............................................................. 

การถือหุ้น บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี................................................จาํนวน................................หุน้ 

ฐานะการสมรส 
คู่สมรสช่ือ...................................................................ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน................................หุน้ บุตร..............คน คือ 
1 ..................................................................................อาย.ุ........................ปี ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน...............................หุน้ 

2 ..................................................................................อาย.ุ........................ปี ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน..............................หุน้ 
3 ..................................................................................อาย.ุ........................ปี ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน..............................หุน้ 

 

ประวตัิการศึกษา (โปรดแนบสาํเนาหลกัฐานการศึกษา) 

 สถาบนัการศึกษา      วฒิุการศึกษา/สาขาหลกั   ปีท่ีจบการศึกษา 

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

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

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

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

 

ประวตัิการทาํงาน (โปรดแนบประวติัการทาํงานเพิ่มเติม) (ถา้มี) 

    บริษทั             ลกัษณะธุรกิจ                          ตาํแหน่ง                เร่ิมจากปี-ถึงปี... 

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

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

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

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

 

 

 

 รูปถ่ายหนา้ตรง           

       ขนาด 2” 
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การมีส่วนไดเ้สียทางตรงและทางออ้มในบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นคู่สัญญา (ในกรณีท่ีมีส่วน

ไดเ้สียโดยตรงหรือออ้ม  โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สียพร้อมจาํนวนเงินของผลไดเ้สียโดยชดัเจน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

การถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)   (ใน

กรณีท่ีมีการถือหุน้โปรดระบุช่ือบริษทั  จาํนวนหุ้นท่ีถือ  คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานะภาพของบริษทัท่ีถือ

หุน้วา่เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือในกรณีท่ีเป็นกรรมการร่วมโปรดระบุช่ือบริษทั และสถานะภาพ

ของบริษทัท่ีเขา้ร่วมเป็นกรรมการวา่เป็น บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

การถือหุ้น หรือเขา้ร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษทัท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษทั (โปรดระบุช่ือห้างหุ้นส่วน/ ช่ือบริษทั จาํนวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และ

ประเภทธุรกิจท่ีดาํเนินการ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

คาํยนิยอม 
ขา้พเจา้ (นาย /นาง /นางสาว) .......................................................................................................................... บุคคลท่ีไดรั้บ

การเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ยนิยอม และขอรับรองวา่รายละเอียดท่ีปรากฏ

ในแบบขอ้มูล และเอกสารหลกัฐานท่ียืน่มาพร้อมน้ี ถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
     (................................................................) 
       วนัท่ี ........................................................ 

 
 

 


