
                                                                              
บริษัท ทปิโก้ฟูดส ์จ ำกัด (มหำชน) 

หลักเกณฑก์ำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้น   บริษัทฯ         
จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
2.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั 
2.2  มีสดัสว่นการถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท ณ วนัที่เสนอ 

3. หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรปฎิบัติ 
3.1  ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจัดท าและน าส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบั    

การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566” (สามารถดาวนโ์หลด
แบบฟอรม์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและ
ถกูตอ้ง มายงัเลขานกุารบรษิัทในระหว่างวนัที่ 21 ตลุาคม 2565 ถึงวนัที่ 9 ธันวาคม2565  โดยให้
จดัสง่เอกสารทัง้หมด พรอ้มระบชุื่อผูร้บัและที่อยู่ ตามช่องทางการติดต่อ ดงันี ้

ไปรษณีย ์: เลขานกุารบริษัท 
                 บริษัท ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน) 

     เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก ้1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
อีเมล ์   : investors@tipco.net   
โทรสำร : 0 2271 4304, 0 2271 1600  

3.2  คณุสมบติัของบคุคลที่รบัเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
3.2.1 ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามมาตรา68 แห่งพระราชบญััญัติ

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ตามกฎหมายหลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ   

3.2.2 เป็นบคุคลที่ไม่มีประวติัด่างพรอ้ย  
3.2.3 เป็นผูม้ีวิสยัทศันแ์ละสามารถมองภาพรวมของธุรกิจไดดี้  
3.2.4 เป็นผูท้ี่มีมนษุยสมัพนัธดี์ มีคณุธรรม และมีบคุลิกที่เหมาะสม  
3.2.5 เป็นผูท้ี่มีทกัษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ  
3.2.6 เป็นผูท้ี่มีแนวคิดทางธุรกิจและการตดัสินใจอย่างเป็นระบบ  
3.2.7 เป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจดา้นการเงินหรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรมและมี     

ประสบการณเ์ก่ียวกบัการบรหิารธุรกิจ  
3.2.8 เป็นผูม้ีประสบการณเ์คยเป็นกรรมการของบริษัทหรือรฐัวิสาหกิจ 

  

mailto:investors@tipco.net


3.3  ขัน้ตอนการพิจารณา 
3.3.1 เลขานุการบริษัท จะเป็นผูร้วบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการพรอ้มเอกสาร เสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท
พิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้  ก่อนน าเสนอต่อใหก้บัคณะกรรมการ และหากผูถื้อหุน้ไม่
สามารถจดัส่งเอกสารไดภ้ายในเวลาที่บริษัทฯก าหนด บริษัทฯจะถือว่าผูถื้อหุน้ไม่ใชส้ิทธิ
ในการ เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 

3.3.2  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลดังกล่าว 
และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาว่า   ควรเสนอรายชื่อบุคคล
ดังกล่าวเพื่อรบัการเลือกตั้งในการประชุมผูถื้อหุน้หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการ
บรษิัทฯ เป็นที่สิน้สดุ  

3.3.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระ       
การเลือกตัง้กรรมการพรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรบับุคคลที่ไม่ไดร้บั   
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  บริษัทฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชุม     
ผูถื้อหุน้ รวมทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจง้ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 
(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ…………………..........................................................เป็นผูถื้อหุน้ 
บรษิัท ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน…........……….....................…….หุน้ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ
ได…้……………….....................…………….........................…………โทรศพัท…์…………………
โทรสาร……………………...……......…..……E-mail (ถา้มี) ………………………………..………… 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ บริษัท ทิปโกฟู้ดส ์
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด โดยผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อมีประวัติ  
โดยย่อ ดงันี ้ 
1. ชื่อ - นามสกลุ นาย/นาง/นางสาว/ อ่ืน ๆ …………………………………………………………….  
2. วนั/เดือน/ปี เกิด ………………….…….อาย ุ…………… ปี สญัชาติ …..………….…………….  
3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได…้………….…………….......................………………………………….  
4. สถานภาพสมรส    □โสด      □ สมรส      □หย่า/หมา้ย  

4.1 คู่สมรสชื่อ……………………………………………………………..…………………...…… 
4.2 มีบตุร……………………………………คน ดงันี ้ 

4.2.1 ………………………………………..………….. อาย ุ…………………….. ปี  
4.2.2 ………………………………………..………….. อาย ุ…………………….. ปี  
4.2.3 ………………………………………..………….. อาย ุ…………………….. ปี  

5. การถือหุน้ในบรษิัท ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่…......……………... (วนัที่ไดร้บัการเสนอชื่อ)  
ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ ถือหุน้ ……………………………หุน้  
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะถือหุน้รวม …………………………… หุน้  

6. ประวติัการศกึษา  
ชื่อสถาบัน  วุฒกิารศึกษา/สาขาวิชา  ปีทีส่ าเร็จ 

………………………………..  ……………………………  .……………………. 
………………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 

7. ประสบการณใ์นการท างานจนถึงปัจจบุนั  
ชื่อสถานที่ท างาน  ต าแหน่ง  ช่วงเวลา 

………………………………..  ……………………………  .……………………. 
………………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 

     



8. ประวัติการถูกด าเนินคดีในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัตลาดทุน ในระยะเวลา 10 ปียอ้นหลงั (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ 
ขอ้กลา่วหา และผลการด าเนินคดี/ผลการพิจารณาของศาล)  
………………………………………………………………………………………………………
………………..………………….…………………………………………………………………
……………………….…………………..…………………………………………………………
………………………………………..........................................................………..………… 

9. ในกรณีที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เก่ียวขอ้ง (โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นไดเ้สียพรอ้มจ านวนเงินของผลไดผ้ลเสีย)  
………….………………………………………………………………………………………….…
………………..………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………..……....................................................................…… 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งเป็นจรงิทกุประการ  
 
ลงชื่อ…………………………………………….. ผูถื้อหุน้  
         (……………………………..…..…………)  
วนัที่ ……………………………..................…… 
 
(3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ ……………………………………………………………เป็นบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  ทิปโก้ฟูดส ์จ ากัด (มหาชน) 
ขา้พเจา้ยินยอมและรบัทราบการเสนอชื่อในครัง้นี ้ และขอรบัรองว่าขอ้มลูใดๆ ที่ปรากฏในแบบขอเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการถูกตอ้งทุกประการ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้ปิดเผย
ขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วของขา้พเจา้ได ้

 
รูปถ่ายผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ  
ขนาด 1 นิว้  
(ไม่เกิน 1 เดือน)  
 
ลงชื่อ…………………………………………….. บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ  
        (……………………………………………..)  
วนัที่ ………………………………..........……….  
 
 



 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา :  

1. หลกัฐานแสดงตน  
1.1 บุคคลธรรมดา: แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรบั

ชาวต่างชาติ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
1.2 นิติบคุคล: แนบส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ี

อ  านาจลงนาม พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญั (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ส าหรบัชาวต่างชาติ) ของผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง  

2. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ร ับฝาก
ทรพัยส์ิน (Custodian)  

3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้
ตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 รายเป็นผูก้รอกขอ้มลูในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการใหค้รบถว้น และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน ส่วนผูถื้อหุน้รายอ่ืนใหก้รอกขอ้มูลในส่วนที่  (1) 
ใหค้รบถ้วนและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุน้ของผูถื้อหุน้    
ทกุรายเป็นชดุเดียวกนั  

4. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรบัชาวต่างชาติ) ของผูไ้ดร้บั 
การเสนอชื่อ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

5. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบติั ไดแ้ก่ ประวติัการศกึษา และประวติัการท างานของ
ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ  

6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ    
(ถา้มี)  

 


