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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ีองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ 

รับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

1. วัตถุประสงค์ 
ดว้ยบริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีบริษทัฯ 

จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม
ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  คือ เป็นผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (ไม่นอ้ยกวา่ 16,485,201 หุน้) 
3. เอกสำรหลกัฐำนท่ีเกีย่วข้อง 

3.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุ้น  หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) หรือ
จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หากเป็นส าเนาตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.2 หลกัฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
       กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนา
ใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูมี้อ านาจลงลายมือ
ช่ือท่ีไดล้งนามในแบบฟอร์ม  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. กำรเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
4.1 ขั้นตอนในกำรเสนอ 

(1) กรอกแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 (แบบ ก.)  ให้
ครบถว้นและลงนาม  พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ 

(2) กรณีท่ีผูถื้อหุน้มากกว่า 1 ราย ตอ้งการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  ใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย
กรอกขอ้มูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุดและลงนาม  พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุแลว้
รวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั และให้ระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูป้ระสานงาน
ติดต่อกบับริษทัฯ จ านวน 1 คน 

(3) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ  ให้จดัท าแบบ ก. 
1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุแลว้รวมเอกสารทั้งหมด
เป็นชุดเดียวกนั 
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4.2 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
(1) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือให้ขอ้มูลเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นไม่

เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีก าหนด 
(2) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั  และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดง

ถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
(3) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
(4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ  12 เดือนท่ีผ่านมาและ

เร่ืองดังกล่าวไดรั้บมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ10 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้ งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมี
นยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

(5) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานก ากบัดูแลบริษทั  หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

(6) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้ 
(7) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

4.3 กำรพจิำรณำ 
(1) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองต้น  หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา ทั้งน้ี ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษทัถือเป็น
ท่ีสุด 

(2) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

(3) เร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  บริษทัฯ จะแจ้งเพื่อทราบในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ พร้อมระบุเหตุผล  

5. กำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
5.1 ขั้นตอนในกำรเสนอ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษทั  ดงัน้ี 
(1) กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2564 (แบบ ข.) ใหค้รบถว้นและลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ 
(2) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมากกว่า 1 ราย  ตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษทั  ใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายกรอกขอ้มูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุดและลงนาม  พร้อมแนบหลกัฐานตาม
รายละเอียดท่ีระบุ  แลว้รวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั  และให้ระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหเ้ป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบับริษทัฯ จ านวน 1 คน 

(3) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั มากกว่า 1 
รายช่ือ  ให้จดัท าแบบ  ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายช่ือและลงนาม  พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ 
แลว้รวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั  
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(4) กรอกแบบขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 (แบบ ค.) ให้ครบถว้น และลงนามโดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือ  พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  ได้แก่   
ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน  หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ส าเนา
ทะเบียนบา้น  ส าเนาหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนงัสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างาน
ปัจจุบนัหรือล่าสุด พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และกรณีเสนอช่ือมากกว่า 1 รายช่ือ  ให้กรอก 1 ชุด  
ต่อ 1 รายช่ือ    

5.2 คุณลกัษณะและคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท  กรรมกำรอสิระ 
(1) มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) มีความรู้  ความสามารถ  ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั 
(3) มีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษทั และผูถื้อหุ้นโดยรวม ใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษทั อยา่งแทจ้ริง 

5.3 กำรพจิำรณำ 
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองต้น  หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะ

น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ดงักล่าว และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา ทั้งน้ี  ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
บริษทัถือเป็นท่ีสุด 

(2) บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการบรรจุช่ือในการประชุม สามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

(3) บุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ จะแจง้ให้ทราบในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้  พร้อมระบุเหตุผล 

6. ช่องทำงกำรรับเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ 
ผูถื้อหุน้สามารถแจง้เร่ืองผา่นช่องทาง ดงัน้ี 
6.1 จดัส่งเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีลงลายมือช่ือเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริษทั  โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี :- 
เลขานุการบริษทั   

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี  304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

6.2 หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้  เลขานุการบริษทั  
 โทร. 02-374-4730  ต่อ 1188  หรือ  คุณศิริวรรณ อยูป่ระเสริฐ  ต่อ 1186 

7. ระยะเวลำในกำรย่ืนเสนอวำระและช่ือบุคคล 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2563  ทั้ งน้ี บริษทัฯ  จะถือวนัท่ีตามตราประทับไปรษณียบ์นหน้าซองเป็น
ส าคญั 
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 (แบบ ก.) 

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

1. ข้อมูลท่ัวไป 
ข้ำพเจ้ำ (ช่ือ – ช่ือสกุล ของผู้เสนอวำระ) : …….………………...…….........................………………………… 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน / ท่ีติดต่อได้ : 
เลขท่ี................. หมู่บา้น / อาคาร……….......……… หมู่ท่ี……… ตรอก / ซอย................................. 
ถนน..................................... ต าบล / แขวง………….…......……. อ าเภอ / เขต...................................... 
จงัหวดั…………………........... รหสัไปรษณีย…์………..……… ประเทศ........................................... 
โทรศพัท…์………………….. โทรสาร....................................  E-mail................................................. 
ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………… 

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

   วัตถุประสงค์ :  [  ] เพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณา   [  ] เพื่อทราบ 
   รำยละเอยีดพร้อมเหตุผลประกอบ :  
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    เอกสำรประกอบ :  มีดงัน้ี 
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

4. เอกสำรหลกัฐำนท่ีเกีย่วข้องในกำรเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
4.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรือหนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์ (Broker)    

หรือจาก บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   หากเป็นส าเนาตอ้งรับรองส าเนา 
 ถูกตอ้ง  
4.2 หลกัฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
      กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 

  ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ 
  ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว   หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
  ของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือท่ีไดล้งนามในแบบฟอร์ม  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
5. ค ำรับรอง 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมให้  บริษทัฯ 
เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 
 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูถื้อหุ้น 
                                                                              (.............................................................) 
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564  (แบบ ข.) 
 

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

ข้ำพเจ้ำ (ช่ือ – ช่ือสกุล ของผู้เสนอช่ือบุคคล) :  …………….......................…………..…...........……………………. 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน / ท่ีติดต่อได้ : 
เลขท่ี.............. หมู่บา้น / อาคาร….…………………… หมู่ท่ี….…… ตรอก / ซอย.…………….…… 
ถนน.................................... ต าบล / แขวง………….……….. อ าเภอ / เขต.......................................... 
จงัหวดั……………………… รหสัไปรษณีย…์………..………. ประเทศ........................................... 
โทรศพัท…์……………….. โทรสาร................................... E-mail…………………………...…...... 
ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………… 

2. จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง : …………………….หุน้  
3. รำยช่ือบคุคลท่ีประสงค์จะเสนอช่ือเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท : 
………………………………………………………………………………………………………………….………..………………
………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 

4. เอกสำรหลกัฐำนท่ีเกีย่วข้องในกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
4.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรือหนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์ (Broker) 

หรือจาก บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  หากเป็นส าเนาตอ้งรับรองส าเนา 
 ถูกตอ้ง  
4.2 หลกัฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
      กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 

  ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ 
  ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว   หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
  ของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือท่ีไดล้งนามในแบบฟอร์ม  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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5. ค ำรับรอง 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้น  และยินยอมให้    บริษทัฯ 
เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 
 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูถื้อหุ้น 
                                                                              (.............................................................) 
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564  (แบบ ค.) 
   

วนัท่ี………………………………… 
 
1.  ข้อมูลท่ัวไปของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ 
     (1) ช่ือ-ช่ือสกุล (ภาษาไทย)………………….……………… (ช่ือสกุลเดิม……………………….………) 
                             (ภาษาองักฤษ)….……………………………………………………………..….………… 
   (2) วนั/เดือน/ปีเกิด…………………………………. อาย…ุ………….ปี   สัญชาติ ……….…………….. 
 (3) สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [     ] หยา่ร้าง 
     (4) คู่สมรสช่ือ.………………………………………………… (ช่ือสกุลเดิม……………….…………….) 
     (5) รายละเอียดเก่ียวกบับุตร 
                ช่ือบุตร      วนั/เดือน/ปีเกิด   อาย ุ(ปี)      สถานท่ีท างาน 
      ….…………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
      .……………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
      …….………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
2.  ท่ีอยู่ 
     (1) สถานท่ีท างาน   

ช่ือสถานประกอบธุรกิจ…….………………………………………………..………………. 
เลขท่ี……….….. ตรอก/ซอย…………………………….. ถนน …………………………… 
ต าบล/แขวง…………………… อ าเภอ/เขต…………………. จงัหวดั….………………... 
รหสัไปรษณีย.์.................... โทรศพัท…์………………………… 

 (2) ท่ีอยูปั่จจุบนั / ท่ีติดต่อได ้
เลขท่ี……….….. ตรอก/ซอย…………………………….. ถนน….………………………… 
ต าบล/แขวง…………………… อ าเภอ/เขต…………………. จงัหวดั.…………………...... 
รหสัไปรษณีย.์.................... โทรศพัท…์……………………… 

3.  คุณสมบัติตำมวิชำชีพ 
     (1)  วุฒิการศึกษา 

ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา         ช่ือวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอก                ปีท่ีส าเร็จ 
………………………………………        …………………………………..       ….………………... 
………………………………………        …………………………………..       ….………………... 
………………………………………        …………………………………..       ….………………... 

ส ำหรับติดรูปสี 
ขนำด 2 นิว้ 
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 (2)  ประวติัการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

                        ช่ือหลกัสูตร                                    ปีท่ีเขา้ร่วม 
……………………………………………………………….        ………………………………….. 
……………………………………………………………….        ………………………………….. 

4.  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจนถึงปัจจุบัน 
          ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.           ช่ือสถานท่ีท างาน                   ประเภทธุรกิจ             ต าแหน่งงาน 
      …...……………………        ………………………………        …………………       ……….………… 
      ……..………………….        ………………………………        …………………       …….…………… 
      ……...…………………        ………………………………        …………………       ……….………… 
5.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนปัจจุบัน 
      ……………………………………………………………………………………………………………...  
      ……………………………………………………………………………………………………….……... 
6.  กำรถือหุ้นใน บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์      ณ วนัท่ี…...………….………… (วนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ) 
     ถือหุน้สามญั   จ านวน……………………หุ้น 
     คู่สมรสถือหุน้สามญั   จ านวน……………………หุ้น 
     บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
     (1) ช่ือ……………………………………………………… ถือหุน้สามญั จ านวน…………………….หุน้ 
     (2) ช่ือ……………………………………………………….ถือหุน้สามญั จ านวน……………….…....หุน้ 

7.  ธุรกจิท่ีเกี่ยวข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ 
      ช่ือธุรกิจ        ประเภทธุรกิจ  ผูเ้ก่ียวขอ้ง       ร้อยละของ        ต าแหน่งงาน ตั้งแต่ปี 

หุน้ท่ีถือ       ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง      
      ………………..……..   ………………..   ….……………..   …….…......   ………………...…..   ………. 
      ……………..………..   ………………..   ….……………..   …….…......   ………………...…..   ………. 
หมำยเหตุ  :   ส าหรับทุกธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร และธุรกิจท่ีมีการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 1.0 ของหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ของธุรกิจนั้น 
8.  ประวัติกำรฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด ำเนินคดี (เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ) 
         ศาล               สถานะ             คดี (แพ่ง/อาญา          ขอ้หาหรือ              ทุน             เลขท่ี            ผลคดี 
                         (โจทก์/จ าเลย            /ลม้ละลาย)           ฐานความผิด          ทรัพย ์            คดี 
                               /ผูร้้อง) 
      .…………   ………………   …………………..   ………………..   ……...….   …….……   …..………. 
      .…………   ………………   …………………..   ………………..   ……...….   …….……   …..………. 
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9.  เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำที่รับรองโดยบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ  

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบา้น 
(3) ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
(4) ส าเนาหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
(5) หนงัสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจุบนัหรือล่าสุด  

 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................ตกลงใหเ้สนอช่ือและ  
ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ี  เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบ
ขอ้มูลขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น  และเอกสารประกอบท่ียืน่มาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมใหบ้ริษทัฯ 
เปิดเผยขอ้มูล  หรือเอกสารประกอบดงักล่าวได ้
 
 
 
     ลงช่ือ...........................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
                                           (.............................................................) 
 
 
 


