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      แบบเสนอชื
อบุคคลเพื
อเป็นกรรมการบริษัท 
 

 

(1) ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................... 
เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน........................................................................หุน้ 

อยูบ่า้นเลขที	...................................ถนน...............................................ตาํบล/แขวง......................................... 
อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.............................. 
โทรศพัทมื์อถือ........................................................โทรศพัทบ์า้น/ที	ทาํงาน..................................................... 
Email (ถา้มี) ........................................................................... 
 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื	อ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................. 
อาย.ุ...............ปี  เป็นกรรมการ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  ซึ	 งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑข์องบริษทัและมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที	ไดรั้บการเสนอชื	อเป็น
กรรมการบริษทั พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั  ไดแ้ก่ การศึกษา  และประวติัการทาํงาน 
และเอกสารประกอบเพิ	มเติมที	ไดล้งชื	อรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้  จาํนวน........................แผน่ 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบเสนอชื	อ หลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วามยนิยอม และเอกสาร
ประกอบทัCงหมดถูกตอ้งทุกประการ และเพื	อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือชื	อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันีC  
 
 
 

ลงชื	อ................................................................ ผูถื้อหุน้ 
      (................................................................) 

            วนัที	 ........................................................ 
      

(3) ขา้พเจา้  (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................................................................  
บุคคลที	ไดรั้บการเสนอชื	อเป็นกรรมการบริษทัตาม (2) ยินยอมและรับรองวา่มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตาม (2) ขา้งตน้  รวมทัCงยอมรับการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการที	ดีของบริษทั และเพื	อ
เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือชื	อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันีC  

 
 

 
ลงชื	อ................................................................ ผูที้	ไดรั้บการเสนอชื	อ 

      (................................................................) 
             วนัที	 ........................................................ 
 

แบบ ก. 
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หมายเหต ุ
1. เอกสารหลกัฐานที	จะตอ้งส่งใหบ้ริษทัฯ พร้อมกบัแบบ ก. มีดงันีC  

(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือหลกัฐานอื	นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั   

(ข) เอกสารแสดงตนเองของผูถื้อหุน้ 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี	หรือหนงัสือเดินทางหรือใบ

ต่างดา้ว ที	ยงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทัCงลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคล  
- สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ	งรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือ

ชื	อของนิติบุคคลนัCน 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี	หรือหนงัสือเดินทางหรือใบ

ต่างดา้วที	ยงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อาํนาจลงลายมือชื	อของนิติบุคคล พร้อมทัCงรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
2. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื	ออย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที	 0-2791 0100 หรือทาง Email Address ถึง

เลขานุการบริษทัที	 cs@pdgth.com หรือ Website ของบริษทัที	 http://www.pdgth.com/ir_index.php ก่อนส่ง
ตน้ฉบบัของแบบเสนอชื	อบุคคลเพื	อเขา้รับการพิจารณาเลือกตัCงเป็นกรรมการบริษทั 

3. ตน้ฉบบัของ แบบเสนอชื	อบุคคลเพื	อเขา้รับการพิจารณาเลือกตัCงเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งส่งถึงบริษทัภายใน
วนัที	 10 มกราคม 2562 เพื	อให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
ตามหลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอที	ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

4. ในกรณีที	มีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบุคคลเพื	อเขา้รับการพิจารณาเลือกตัCงเป็นกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นทุก
รายตอ้งกรอกแบบเสนอชื	อบุคคลเพื	อเขา้รับการพิจารณาเลือกตัCงเป็นกรรมการบริษทั และลงลายมือชื	อไวเ้ป็น
หลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตามหลกัเกณฑใ์นการเสนอชื	อกรรมการ 

5. กรณีที	ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอชื	อบุคคลเป็นกรรมการบริษทัมากกวา่ 1 ราย  ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํแบบ
เสนอชื	อบุคคลเพื	อเป็นกรรมการ  1 แบบต่อกรรมการ 1 คน และดาํเนินการตามหลักเกณฑ์ในการเสนอชื	อ
กรรมการ 

6. กรณีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขคาํนาํหน้าชื	อ/ชื	อ-สกุล จะตอ้งแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี	ยนแปลงดงักล่าวพร้อมทัCง
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

7. บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ที	ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อ
ได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือบุคคลที	ไดรั้บการเสนอชื	อมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม 
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แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที
ได้รับการเสนอชื
อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ประจําปี 2562 

 
ชื
อ/นามสกลุ (ภาษาไทย) ........................................................................................................................................................ 
                    (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด.....................................................อาย.ุ............................เพศ..................................สัญชาติ............................. 
ที	อยูปั่จจุบนั เลขที	................................ ถนน........................................................ ตาํบล/แขวง................................................ 
อาํเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์................................... 
โทรศพัท ์............................................. โทรสาร............................................... อีเมล.์.............................................................. 
การถือหุ้น บริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที	................................................จาํนวน................................หุน้ 
ฐานะการสมรส 
คู่สมรสชื	อ...................................................................ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน................................หุน้ บุตร..............คน คือ 
1 ..................................................................................อาย.ุ........................ปี ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน...............................หุน้ 
2 ..................................................................................อาย.ุ........................ปี ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน..............................หุน้ 
3 ..................................................................................อาย.ุ........................ปี ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน..............................หุน้ 
 
ประวตักิารศึกษา (โปรดแนบสาํเนาหลกัฐานการศึกษา) 
 สถาบนัการศึกษา      วฒิุการศึกษา/สาขาหลกั   ปีที	จบการศึกษา 
....................................................................  ......................................................................... ................................................... 
.................................................................... ........................................................................... .................................................. 
.................................................................... ........................................................................... .................................................. 
.................................................................... ........................................................................... .................................................. 
 

ประวตักิารทาํงาน (โปรดแนบประวติัการทาํงานเพิ	มเติม) (ถา้มี) 
    บริษทั             ลกัษณะธุรกิจ                          ตาํแหน่ง                เริ	มจากปี-ถึงปี... 
..............................................................  ......................................................... ........................................ ............................... 
.............................................................. .......................................................... ........................................ ................................ 
.............................................................. .......................................................... ........................................ ................................ 
.............................................................. .......................................................... ........................................ ................................ 
 
 

รูปถ่ายหนา้ตรง 

ขนาด 2” 
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การมีส่วนไดเ้สียทางตรงและทางออ้มในบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม และบริษทัที	เกี	ยวขอ้งเป็นคู่สญัญา (ในกรณีที	มีส่วน
ไดเ้สียโดยตรงหรือออ้ม  โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สียพร้อมจาํนวนเงินของผลไดเ้สียโดยชดัเจน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
การถือหุน้หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัที	เกี	ยวขอ้งของ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)   (ใน
กรณีที	มีการถือหุน้โปรดระบุชื	อบริษทั  จาํนวนหุน้ที	ถือ  คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานะภาพของบริษทัที	ถือ
หุน้วา่เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัที	เกี	ยวขอ้ง  หรือในกรณีที	เป็นกรรมการร่วมโปรดระบุชื	อบริษทั และสถานะภาพ
ของบริษทัที	เขา้ร่วมเป็นกรรมการวา่เป็น บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัที	เกี	ยวขอ้งกนั) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
การถือหุ้น หรือเขา้ร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษทัที	ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษทั (โปรดระบุชื	อหา้งหุน้ส่วน/ ชื	อบริษทั จาํนวนหุ้นที	ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และ
ประเภทธุรกิจที	ดาํเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
คาํยนิยอม 
ขา้พเจา้ (นาย /นาง /นางสาว) .......................................................................................................................... บุคคลที	ไดรั้บ

การเสนอชื	อใหเ้ขา้รับการพิจารณาเลือกตัCงเพื	อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ยนิยอม และขอรับรองวา่รายละเอียดที	ปรากฏ
ในแบบขอ้มูล และเอกสารหลกัฐานที	ยื	นมาพร้อมนีC ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงชื	อ................................................................ บุคคลที	ไดรั้บการเสนอชื	อ 
     (................................................................) 
       วนัที	 ........................................................ 

 
 
 


