้ ท
ิ ธิเสนอชอบุ
ื คคลเพือร ับการพิจารณาเลือกตงเป
แบบฟอร์มการใชส
ั ็ นกรรมการบริษ ัท
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2560
บริษ ัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จําก ัด (มหาชน)
วันที
ข ้าพเจ ้า (นาย/นาง/นางสาว)
อยูบ
่ ้านเลขที

ถนน

อําเภอ/เขต

ตําบล/แขวง
จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพท์ (บ ้าน/ทํางาน)

(มือถือ)

โทรสาร

อีเมล์

เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารีจํากัด (มหาชน) จํานวน

หุ ้น

ข ้าพเจ ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือ(นาย/นาง/นางสาว)
เพือเข ้ารับการพิจารณาเลือกตัง3 เป็ นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2560 โดย
บุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วนและไม่มล
ี ก
ั ษณะต ้องห ้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการ
ให ้ความยินยอมของบุคคลทีได ้รับการเสนอชือ

พร ้อมทัง3 ข ้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาด ้าน

คุณสมบัตต
ิ ามทีบริษัทฯกําหนด ซึงได ้ลงชือรับรองความถูกต ้องไว ้แล ้วทุกหน ้า จํานวน

แผ่น

(กรณีผู ้ถือหุ ้นหลายรายเสนอชือกรรมการ)
ข ้าพเจ ้าขอมอบหมายให ้ (นาย/นาง/นางสาว)
เป็ นผู ้ได ้รับมอบหมายจากข ้าพเจ ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข ้าพเจ ้า ตามหลักเกณฑ์ข ้อ 5.4 (1)
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าข ้อความในแบบเสนอชือบุคคลเพือรับเลือกเป็ นกรรมการ พร ้อมทัง3 เอกสารและ
หลักฐานประกอบทัง3 หมดถูกต ้องทุกประการ

ลงชือ
(

ผู ้ถือหุ ้น
)

ื
แบบข้อมูลของบุคคลผูไ้ ด้ร ับการเสนอชอเพื
อพิจารณาเข้าร ับการเลือกตงเป
ั ็ นกรรมการ
บริษ ัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จําก ัด (มหาชน)

รู ป ถ่ าย

ื
ชอ/นามสกุ
ล
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................... อายุ................ปี เพศ................ สัญชาติ
ทีอยูป
่ ั จจุบน
ั เลขที

ถนน

อําเภอ/เขต

ตําบล/แขวง
จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพท์ (บ ้าน/ทํางาน)

โทรสาร

อีเมล์

การถือหุน
้ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) ณ วันที
จํานวน

หุ ้น

ฐานะการสมรส
คูส
่ มรสชือ
บุตร

ถือหุ ้นบริษัทฯ จํานวน

หุ ้น

คน คือ

1

อายุ

ปี ถือหุ ้นบริษัทฯ จํานวนหุ ้น

หุ ้น

2

อายุ

ปี ถือหุ ้นบริษัทฯ จํานวนหุ ้น

หุ ้น

3

อายุ

ปี ถือหุ ้นบริษัทฯ จํานวนหุ ้น

หุ ้น

ึ ษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)
ประว ัติการศก
ชือสถาบัน ชือคุณวุฒ/ิ สาขาวิชา ปี ทสํ
ี าเร็จ

การอบรมหล ักสูตรกรรมการ
ชือหลักสูตร สถาบันทีจัด ปี ทเข
ี ้าอบรม

-2ประสบการณ์ทา
ํ งาน/การดํารงตําแหน่งกรรมการ จนถึงปัจจุบ ัน
ชือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ ตําแหน่ง ช่วงเวลา

ี ทางตรงและทางอ้อมในบริษ ัทฯ บริษ ัทย่อย บริษ ัทร่วม และบริษ ัททีเกียวข้อง
การมีสว่ นได้เสย
ได ้แก่ การถือหุ ้น หรือเข ้าร่วมเป็ นหุ ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการของบริษัททีประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด)

ข ้าพเจ ้า (นาย/นาง/นางสาว)

บุ ค ค ล ที

ได ้รับการ เสนอชือ ยินยอมเข ้ารับการพิจารณาเลือกตัง3 เพือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และขอรับรองว่า
รายละเอียด ทีปรากฏในแบบข ้อมูล และเอกสารหลักฐานทียืนมาพร ้อมนี3 ถูกต ้อง ครบถ ้วน และเป็ น
ความจริงทุกประการ

ลงชือ

บุคคลทีได ้รับการเสนอชือ
(

วันที

)

