
 
บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

หลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 

วตัถุประสงค์  
เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และค านึงถึงความสาคญัของผูถื้อหุ้น บริษทัจึงมีนโยบาย 

ใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี  
หลกัเกณฑ์  

1. คุณสมบติัของผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ     
ผู ้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลเพื่ อเข้า รับการเลือกตั้ ง เป็นกรรมการต้องถือหุ้นของบริษัท                          
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560  

2. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได ้  

โดยกรอก “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561” 
พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และขอใหผู้ท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือกรอก “ขอ้มูลบุคคลเพื่อเสนอช่ือเขา้
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ส่งถึงบริษทัภายในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2561 ตามท่ีอยูด่งัน้ี  

คุณกุลกาน  จีนป่ัน  
เลขานุการบริษทั  
บมจ.ทิปโกฟู้ดส์  
เลขท่ี 118/1 ถนนพระรามหก สามเสนใน  
พญาไท กรุงเทพฯ 10400  

3. บริษทัฯ จะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นเสนอ  พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องครบถ้วน 
ถูกตอ้ง และมีขอ้มูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้ลัน่กรอง คดัเลือก และบริษทัจะแจง้ผลการ
พิจารณาใหท้ราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ต่อไป 

บุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำม ดังนี้  
1. เป็นบุคคลท่ีไม่มีประวติัด่างพร้อย  
2. เป็นผูมี้วสิัยทศัน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจไดดี้  
3. เป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกท่ีเหมาะสม  
4. เป็นผูท่ี้มีทกัษะในการส่ือความอยา่งมีประสิทธิภาพ  
5. เป็นผูท่ี้มีแนวคิดทางธุรกิจและการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ  
6 .เป็นผู ้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินหรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรมและมี      
ประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจ  

7. เป็นผูมี้ประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษทัหรือรัฐวสิาหกิจ 



 

 
แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 
1. ข้อมูลทัว่ไป  
ช่ือ (นาย,นาง,นางสาว,บริษทั,อ่ืนๆ / นามสกุล) : ...........................................................................................  
ท่ีอยูปั่จจุบนั / ท่ีติดต่อได ้:  
เลขท่ี.................. หมู่บา้น/อาคาร..........................หมู่ท่ี.......................ตรอก/ซอย..........................................  
ถนน.................................. ต าบล /แขวง..............................อ าเภอ/เขต............................จงัหวดั...................  
รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัท.์..........................โทรสาร...........................E-mail..................................  
2. จ ำนวนหุ้น TIPCO ทีถื่อครอง: ..............................................................หุน้ ณ วนัท่ี..................................  
3. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว):  
......................................................................................................................................................................  

เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวได้รับ
ความยินยอมและรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไวใ้น“แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร” และเอกสารประกอบท่ียืน่มาพร้อมน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ  
4. เอกสำรหลักฐำนทีผู้่ถือหุ้นต้องแนบพร้อมขอเสนอช่ือบุคคล  

4.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจาก           บริษทั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
หรือ ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

[ ] ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุ้น [ ] ไม่ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้  
4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน

หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และกรณี      ผูถื้อหุ้น
เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีได้ลงช่ือในแบบขอเสนอน้ี พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง  

[ ] ไดแ้นบหลกัฐานแสดงตน [ ] ไม่ไดแ้นบหลกัฐานแสดงตน  
5. ค ำรับรอง  

ขา้พเจ้าขอรับรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้ 
บริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้  

ลงช่ือ..........................................ผูถื้อหุน้  
       (...........................................)  
วนัท่ี.............................................. 

 



 

 
แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือเข้ำรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 
1. ข้อมูลทัว่ไปของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือ  
(1) ช่ือ-สกุล (ไทย) : .........................................................................................................................................  

ช่ือ-สกุล เดิม (ถา้มี) : ...................................................................................................................................  
ช่ือ-สกุล (องักฤษ) :......................................................................................................................................  
ช่ือ-สกุล เดิม (ถา้มี) :....................................................................................................................................  

(2) วนั เดือน ปีเกิด : .........................................................................................อาย.ุ.......................................ปี  
(3) สัญชาติ ....................................................................................................................................................... 
(4) ฐานะสมรส.................................................................................................................................................. 

(1) คู่สมรส ช่ือ........................................................................ช่ือ-สกุล (เดิม)..............................................  
(5) จ านวนหุน้ TIPCO ท่ีถือครอง : .....................................................หุน้ ณ วนัท่ี...........................................  

 คู่สมรสถือหุน้จ านวน....................................................................หุน้ ณ วนัท่ี...........................................  
(6) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ :  

ช่ือบุตร..............................................................................อาย.ุ..............ปี จ านวนหุ้นท่ีถือ....................หุน้  
ช่ือบุตร..............................................................................อาย.ุ..............ปี จ านวนหุ้นท่ีถือ....................หุน้  
ช่ือบุตร..............................................................................อาย.ุ..............ปี จ านวนหุ้นท่ีถือ....................หุน้  

2. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / ทีต่ิดต่อได้  
เลขท่ี....................... หมู่บา้น/อาคาร.................................หมู่ท่ี......................ตรอก/ซอย.................................  
ถนน…………………ต าบล /แขวง.............................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั........................ 
รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์....................................................... โทรสาร....................................  
E-mail................................................................................................................................................................  
3. ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง ..................................................................................................................................  
สถานท่ีท างาน...................................................................................................................................................  
4. ประวตัิกำรศึกษำ ..........................................................................................................................................  
              สถาบนัการศึกษา                            วฒิุการศึกษา                                   ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  
.................................................... ............................................................ .....................................................  
.................................................... ............................................................ ......................................................  
.................................................... ............................................................ ....................................................... 
 
 
 



 
 

 
5. ประวตัิกำรฝึกอบรมหรือสัมมนำทีเ่กีย่วข้องกบักำรเป็นกรรมกำรบริษัท  
                ช่ือหลกัสูตร                                ผูจ้ดัหลกัสูตร                                         ปีท่ีเขา้ร่วม  
.................................................... ............................................................ .......................................................  
.................................................... ............................................................ .......................................................  
.................................................... ............................................................ .......................................................  
6. ประวตัิกำรท ำงำน : 5 ปีย้อนหลงัจนถึงปัจจุบัน  
                    ปี                                                    ต าแหน่ง                                      บริษทั / หน่วยงาน  
.................................................... ............................................................ .......................................................  
.................................................... ............................................................ .......................................................  
.................................................... ............................................................ .......................................................  
7. ประวตัิกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน  
                                  บริษทั                                                                             สัดส่วนการถือหุน้  
..................................................................................................... ...................................................................  
..................................................................................................... ...................................................................  
..................................................................................................... ...................................................................  
 

ขา้พเจา้ (นาย,นาง,นางสาว / นามสกุล)..................................................................................................  
ตกลงใหเ้สนอช่ือและขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ี เพื่อเขา้รับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และ
ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบขอ้มูลขา้งตน้น้ีถูกตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพร้อมน้ีเป็น
ความจริงทุกประการ และยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูล หรือเอกสารประกอบดงักล่าวได ้ 
 
 
                                                                ลงช่ือ .....................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
                                                                           (.....................................................) 
                                                                 วนัท่ี .......................................................... 


