
                                                                          
 
 

 

 
 

บริษัท  ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  จ ำกดั  (มหำชน) 
 
 

เอกสำร 

 
หลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
และ/หรือ 

เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ีองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อ 

รับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
 
1. วัตถุประสงค์ 

ด้วยบริษัทฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี
บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  เพ่ือบรรจเุป็น
วาระในการประชมุตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด 
 
2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ต้องมีคุณสมบัติตามท่ี
กฎหมายก าหนด คือ เป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  
 
3. เอกสำรหลักฐำนที่เก่ียวข้อง 

3.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น  หรือหนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) 
หรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หากเป็นส าเนาต้องรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

3.2 หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
       กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล 
ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ
ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ มี
อ านาจลงลายมือช่ือท่ีได้ลงนามในแบบฟอร์ม  พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
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4. กำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
4.1 ขัน้ตอนในกำรเสนอ 

(1) กรอกแบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (แบบ ก.)
ให้ครบถ้วนและลงนาม  พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบ ุ

(2) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้น
ทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุดและลงนาม  พร้อมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดท่ีระบุแล้วรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุช่ือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานตดิตอ่กบับริษัทฯ จ านวน 1 คน 

(3) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ  ให้จดัท า
แบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดท่ีระบุแล้วรวม
เอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนั 

4.2 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
(1) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมลูเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน

ไมเ่พียงพอ หรือเสนอมาไมท่นัภายในเวลาท่ีก าหนด 
(2) เร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงท่ีกล่าวอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้

แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กตขิองเร่ืองดงักลา่ว 
(3) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 
(4) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบ  12 เดือนท่ีผ่านมา

และเร่ืองดงักล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ10 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เว้นแตข้่อเท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไป
อยา่งมีนยัส าคญัจากข้อเท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

(5) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ
หนว่ยงานก ากบัดแูลบริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(6) เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
(7) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

4.3 กำรพจิำรณำ 
(1) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น  หากข้อมลูและเอกสารครบถ้วนจะ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา ทัง้นี ้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือ
เป็นท่ีสดุ 

(2) เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจใุนวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
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(3) เร่ืองท่ีไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งเพ่ือทราบในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมระบเุหตผุล  

 
5. กำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 

5.1 ขัน้ตอนในกำรเสนอ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  ดงันี ้
(1) กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนและลงนาม   พร้อมแนบหลกัฐานตาม
รายละเอียดท่ีระบ ุ

(2) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย  ต้องการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท  ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอกข้อมลูใน แบบ ข. รายละ 1 ชดุและลงนาม  พร้อม
แนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ  แล้วรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดียวกนั  และให้ระบุ
ช่ือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดตอ่กบับริษัทฯ จ านวน 1 คน 

(3) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นต้องการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
มากกว่า 1  รายช่ือ  ให้จดัท าแบบ  ข. 1 ชุด ตอ่ 1 รายช่ือและลงนาม  พร้อมแนบหลกัฐาน
ตามรายละเอียดท่ีระบ ุแล้วรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนั  

(4) กรอกแบบข้อมลูบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน และลงนามโดยบคุคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือ  พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบคุคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือ  ได้แก่   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒุิการศึกษา และหนงัสือรับรอง
การท างานจากสถานท่ีท างานปัจจบุนัหรือล่าสุด พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง และกรณีเสนอ
ช่ือมากกวา่ 1 รายช่ือ  ให้กรอก 1 ชดุ  ตอ่ 1 รายช่ือ    

5.2 คุณลักษณะและคุณสมบัตขิองกรรมกำรบริษัท  กรรมกำรอิสระ 
(1) มีคณุสมบตั ิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
(2) มีความรู้  ความสามารถ  ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัท 
(3) มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  เพ่ือประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์
ตอ่การด าเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัท อยา่งแท้จริง 
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5.3 กำรพจิำรณำ 

(1) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น  หากข้อมลูและเอกสารครบถ้วนจะ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเพ่ือพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคล
ดังกล่าว และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา ทัง้ นี  ้  ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 

(2) บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุช่ือในการประชุม 
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

(3) บุคคลท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  พร้อมระบเุหตผุล 

 
6. ช่องทำงกำรรับเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถแจ้งเร่ืองผา่นชอ่งทาง ดงันี ้
6.1 จดัสง่เอกสารและหลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีลงลายมือช่ือเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริษัท  โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาท่ี :- 
 

เลขานกุารบริษัท   
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี  304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 
6.2 หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามได้ท่ี  เลขานกุารบริษัท  
 โทร. 02-374-4730  ตอ่ 1188  หรือ  คณุศริิวรรณ อยูป่ระเสริฐ  ตอ่ 1186 

 
7. ระยะเวลำในกำรยื่นเสนอวำระและช่ือบุคคล 
 ตัง้แตว่นัท่ี 1 - 30 ธนัวาคม 2561  ทัง้นี ้บริษัทฯ  จะถือวนัท่ีตามตราประทบัไปรษณีย์บนหน้าซองเป็น
ส าคญั 
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 (แบบ ก.) 

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

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

ข้ำพเจ้ำ (ช่ือ – ช่ือสกุล ของผู้เสนอวำระ) : …….………………...……………………………… 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิต่อได้ : 
เลขท่ี................. หมูบ้่าน / อาคาร………….………… หมูท่ี่……… ตรอก / ซอย………....…….…... 
ถนน................................... ต าบล / แขวง………….………. อ าเภอ / เขต...................................... 
จงัหวดั…………………....... รหสัไปรษณีย์…………..……… ประเทศ........................................... 
โทรศพัท์……………………. โทรสาร....................................  E-mail……………………….……… 
ท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ: (กรณีบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาตไิทยให้ระบท่ีุอยู่ท่ีติดตอ่ได้ในตา่งประเทศ) 
………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………..….
………..………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………... 

2. จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง : …………………. หุ้น  
3. เร่ืองท่ีเสนอ : ……………………………………………………………………………...………………… 

   วัตถุประสงค์ :  [  ] เพ่ืออนมุตัิหรือเพ่ือพิจารณา   [  ] เพ่ือทราบ 
   รำยละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบ :  ……………………………………………………………………..       
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
   เอกสำรประกอบ :  มีดงันี ้
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………     
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4. เอกสำรหลักฐำนท่ีเก่ียวข้องในกำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์  (Broker)    

หรือจาก บริษัท  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   หากเป็นส าเนาต้องรับรองส าเนา 
 ถกูต้อง  
4.2 หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
      กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล 

  ส าเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ 
  ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัตา่งด้าว   หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  
  ของผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือท่ีได้ลงนามในแบบฟอร์ม  พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
 
5. ค ำรับรอง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้     
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................... ผู้ ถือหุ้น 
                                                                  (                                                  ) 
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562  (แบบ ข.) 
 

วนัท่ี....................................... 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

ข้ำพเจ้ำ (ช่ือ – ช่ือสกุล ของผู้เสนอช่ือบุคคล) :  ………………………..………………………. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิต่อได้ : 
เลขท่ี.............. หมูบ้่าน / อาคาร….…………………… หมูท่ี่….…… ตรอก / ซอย.…………….…… 
ถนน.................................... ต าบล / แขวง………….……….. อ าเภอ / เขต.................................... 
จงัหวดั……………………… รหสัไปรษณีย์…………..………. ประเทศ.......................................... 
โทรศพัท์………………….. โทรสาร................................... E-mail……………………………….. 
ท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ: (กรณีบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาตไิทยให้ระบท่ีุอยู่ท่ีติดตอ่ได้ในตา่งประเทศ) 
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

2. จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง : …………………….หุ้น  
3. รำยช่ือบุคคลที่ประสงค์จะเสนอช่ือเพื่อรับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท : 
………………………………………………………………………………………………………………….… 
……..……………………………………………………………………………………………………………. 
4. เอกสำรหลักฐำนท่ีเก่ียวข้องในกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 

4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์  (Broker) 
หรือจาก บริษัท  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  หากเป็นส าเนาต้องรับรองส าเนา 

 ถกูต้อง  
4.2 หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
      กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
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กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล 
  ส าเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ 
  ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัตา่งด้าว   หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  
  ของผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือท่ีได้ลงนามในแบบฟอร์ม  พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
 
5. ค ำรับรอง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติม  ถูกต้องครบถ้วน  และยินยอมให้    
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................... ผู้ ถือหุ้น 
                                                                   (                                                  ) 
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
แบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562  (แบบ ค.) 
   

                                                                                           วนัท่ี………………………………… 
 
1.  ข้อมูลท่ัวไปของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ 
     (1) ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย)…………………..……………… (ช่ือสกลุเดมิ……………………….………) 
                             (ภาษาองักฤษ)…..……………………………………………………………….………… 
   (2) วนั/เดือน/ปีเกิด………………………………….. อาย…ุ………….ปี   สญัชาต ิ……….…………….. 
 (3) สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หยา่ร้าง 
     (4) คูส่มรสช่ือ.………………………………………………… (ช่ือสกลุเดมิ………………..…………….) 
     (5) รายละเอียดเก่ียวกบับตุร 
                ช่ือบตุร      วนั/เดือน/ปีเกิด  อาย ุ(ปี)      สถานท่ีท างาน 
      ...........................................  .……………………. ………… ………………………… 
      ….…………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
      .……………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
      …….………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
2.  ท่ีอยู่ 
     (1) สถานท่ีท างาน   

ช่ือสถานประกอบธุรกิจ…….………………………………………………..…………………. 
เลขท่ี……….….. ตรอก/ซอย……………………………….. ถนน …………………………… 
ต าบล/แขวง…………………… อ าเภอ/เขต…………………. จงัหวดั….……………………. 
รหสัไปรษณีย์..................... โทรศพัท์…………………………… 

 (2) ท่ีอยู่ปัจจบุนั / ท่ีตดิตอ่ได้ 
เลขท่ี……….….. ตรอก/ซอย……………………………….. ถนน….………………………… 
ต าบล/แขวง…………………… อ าเภอ/เขต…………………. จงัหวดั.………………………. 
รหสัไปรษณีย์..................... โทรศพัท์………………………… 

  
 
 

 
 

ส าหรับตดิรูปสี 
ขนาด 2 นิว้ 
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3.  คุณสมบัตติำมวิชำชีพ 
     (1)  วฒุิการศกึษา 

ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา         ช่ือวฒุิการศกึษาและสาขาวิชาเอก                ปีท่ีส าเร็จ 
………………………………………        …………………………………..        ….………………... 
………………………………………        …………………………………..        ….………………... 
………………………………………        …………………………………..        ….………………... 

     (2)  ประวตัิการฝึกอบรมสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
                        ช่ือหลกัสตูร                                    ปีท่ีเข้าร่วม 
……………………………………………………………….        …………………………………….. 
……………………………………………………………….        …………………………………….. 

4.  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจนถงึปัจจุบัน 
      ตัง้แต ่พ.ศ. ถึง พ.ศ.                       ช่ือสถานท่ีท างาน                   ประเภทธุรกิจ    ต าแหนง่งาน 
      …...……………………        ………………………………        …………………        ……….………… 
      ……..………………….        ………………………………        …………………        …….…………… 
      …...……………………        ………………………………        …………………        ……….………… 
      ……...…………………        ………………………………        …………………        ……….………… 
5.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนปัจจุบัน 
      ………………………………………………………………………………………………………………...  
      ………………………………………………………………………………………………………………... 
6.  กำรถือหุ้นใน บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์      ณ วนัท่ี…...………….………… (วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ) 
     ถือหุ้นสามญั   จ านวน……………………หุ้น 
     คูส่มรสถือหุ้นสามญั   จ านวน……………………หุ้น 
     บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  
     (1) ช่ือ……………………………………………………… ถือหุ้นสามญั จ านวน……………………..หุ้น 
     (2) ช่ือ……………………………………………………….ถือหุ้นสามญั จ านวน……………………..หุ้น 

7.  ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิำวะ 
      ช่ือธุรกิจ        ประเภทธุรกิจ  ผู้ เก่ียวข้อง  ร้อยละของ       ต าแหนง่งาน ตัง้แตปี่ 

หุ้นท่ีถือ       ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง      
      ………………..……..   ………………..   ….……………..   …….…......   …………………..   ………. 
      ……………..………..   ………………..   ….……………..   …….…......   …………………..   ………. 
หมำยเหตุ  :   ส าหรับทกุธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจท่ีมีการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 1.0 ของหุ้น 
                      ท่ีจ าหนา่ยได้แล้วของธุรกิจนัน้ 
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8.  ประวัตกิำรฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด ำเนินคดี (เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ) 
         ศาล             สถานะ   คดี (แพง่/อาญา          ข้อหาหรือ          ทนุ            เลขท่ี            ผลคดี 
                         (โจทก์/จ าเลย          /ล้มละลาย)          ฐานความผิด      ทรัพย์           คดี 
                               /ผู้ ร้อง) 
      .…………   ………………   …………………..   ………………..   ……...….   …….……   …..………. 
      .…………   ………………   …………………..   ………………..   ……...….   …….……   …..………. 
9.  เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ  

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 
(4) ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒุิการศกึษา 
(5) หนงัสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจบุนัหรือลา่สดุ  

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................ตกลงให้เสนอช่ือและ  

ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้   เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  และขอรับรองวา่รายละเอียดใน
แบบข้อมลูข้างต้นถกูต้องครบถ้วน  และเอกสารประกอบท่ีย่ืนมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  และยินยอม
ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลู  หรือเอกสารประกอบดงักลา่วได้ 
 
 
 
     ลงช่ือ.....................................................บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
                                           (.....................................................) 
 
 
 


