
        

        12 กมุภาพนัธ์ 2559 

 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

        ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

เร่ือง  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทัง้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

 เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 

 

 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้จํากัด (มหาชน) (หรือ TKN) ขอเรียนให้ทราบว่าเพ่ือให้

เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  เก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  จึงได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ รวมทัง้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

 ดงันัน้สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเร่ืองต่างๆ 

ข้างต้นได้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไปจนถึงวนัท่ี 22  กมุภาพนัธ์ 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งได้

เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทท่ี www.taokaenoi.co.th  

 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

        ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

                (นายจิระพงษ์  สนัตภิิรมย์กลุ)  

                ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

 

 

 

 

 



การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจาํปี 2559 

 

1. วัตถุประสงค์  

 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 

คดัเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ในการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั บริษัท   

เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากดั (มหาชน) จึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือกรรมการล่วงหน้า เพ่ือช่วยกลัน่กรองให้ได้ระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่

บริษัทอยา่งแท้จริง และคดัสรรบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม 
 

 2. การเสนอวาระการประชุม 

 2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้น 

TKN ณ วนัท่ีเสนอวาระการประชมุ นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 

ทัง้หมดของบริษัท (ไมน้่อยกวา่ 69 ล้านหุ้น) 

 2.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือ 

หุ้น TKN ประจําปี 2559” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีกําหนด และส่งถึงนกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ี E-mail  address: 

koosoon.r@taokaenoi.co.th ได้ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไปจนถึงวนัท่ี 22  กุมภาพนัธ์ 2559  เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

 กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอ 

วาระการประชมุฯ และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

  2.3 เร่ืองท่ีจะไมรั่บพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ มีดงันี ้ 

  2.3.1 เร่ืองท่ีกําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

            พ.ศ. 2551 ท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ*  

  2.3.2  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือ 

            หนว่ยงานท่ีกํากบัดแูลบริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มตท่ีิ 

             ประชมุผู้ ถือหุ้น และ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

   2.3.3 เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว 

2.3.4 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดตอ่ได้ หรือไม ่                

ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด  

  2.3.5 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  



 2.4  เร่ืองท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจเุป็นวาระการประชมุโดยจะแจ้ง            

ในหนงัสือนดัประชมุวา่เป็นวาระท่ีกําหนดโดยผู้ ถือหุ้น 

  2.5 เร่ืองท่ีไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเร่ืองเพ่ือทราบและชีแ้จง    

เหตผุล ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

 ________________________________________________ 

 * เร่ืองท่ีกําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้แก่ 

 (1) เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่

น้อยกวา่ร้อยละห้าของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท) 

 (2) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงท่ีกลา่วอ้าง โดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอนัควร 

สงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

 (3) เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์  

(4) เป็นเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมา และเร่ืองดงักลา่ว 

ได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงใน

การนําเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญัจากข้อเท็จจริงในขณะท่ีนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้

ก่อน 

 (5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. การเสนอช่ือกรรมการ 

 3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือกรรมการต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ  

 3.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ3.1 ต้องกรอก“แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณา

คดัเลือก เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น TKN ประจําปี 2559”  พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีกําหนด 

และสง่ถึงนกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ี E-mail address: koosoon.r@taokaenoi.co.th ได้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไปจนถึง

วนัท่ี 22  กมุภาพนัธ์ 2559 เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท   

 กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ

พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น TKN ประจําปี 2559” และลงลายมือช่ือไว้เป็น

หลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั  

 3.3 บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้

  3.3.1 มีคุณสมบตัิถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด 

           กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  

  3.3.2 มีความรู้ ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อยา่งสําคญัตอ่ธุรกิจของบริษัท  

  3.3.3 ไมค่วรดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท  

 3.4 บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการ

ประชมุ โดยจะแจ้งในหนงัสือนดัประชมุวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจาํปี 2559 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากดั (มหาชน) จํานวน ................... หุ้น ท่ีอยู ่เลขท่ี................... 

ถนน .................................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ....................................... 

จงัหวดั ...................................... โทรศพัท์...................................... โทรสาร ........................................ 

E-mail (ถ้ามี)......................................................................................................................................  
 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ดงันี ้

 เร่ืองท่ีเสนอ: ....................................................................................................................................... 

วตัถปุระสงค์:    [     ] เพ่ือพิจารณา [     ] เพ่ือทราบ  

โดยมีเหตผุลและรายละเอียด คือ ……………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

และมีเอกสารประกอบเพ่ือสนบัสนนุข้อเสนอข้างต้น จํานวน ..................... แผน่  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้อง ทกุ

ประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ จงึลงลายมือช่ือไว้เป็น

หลกัฐาน  

     ลงลายมือช่ือ .............................................. ผู้ ถือหุ้น 

             (................................................)  

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

 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ สาํเนาใบหุ้นท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง หรือหนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืน 

จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือ 

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีลงนามในแบบฟอร์มนี ้และรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) และรับรองสาํเนาถกูต้อง  

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และ

รับรองสาํเนาถกูต้อง 

ในกรณีท่ีจะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สําเนาแบบฟอร์มนี ้และกรอกข้อมลูพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือให้

ครบถ้วน 



แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจาํปี 2559 
 

 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากดั (มหาชน) จํานวน ................... หุ้น ท่ีอยู ่เลขท่ี................... 

ถนน .................................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ....................................... 

จงัหวดั ...................................... โทรศพัท์...................................... โทรสาร ........................................ 

E-mail (ถ้ามี)......................................................................................................................................  
 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว………………………………….……........  

เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากดั (มหาชน) โดย

บคุคลดงักลา่ว ให้ความยินยอมแล้ว  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้อง ทกุ

ประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็น

หลกัฐาน  

      ลงลายมือช่ือ .............................................. ผู้ ถือหุ้น 

              (................................................)  

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

 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ สาํเนาใบหุ้นท่ีรับรองสาํเนาถกูต้องหรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืน 

จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือ 

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีลงนามในแบบฟอร์มนีแ้ละรับรองสาํเนาถกูต้อง  

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) และรับรองสาํเนาถกูต้อง  

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และ

รับรองสาํเนาถกูต้อง  

5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 

ประสบการณ์การทํางาน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษัทท่ีบคุคลดงักลา่วเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จํานวน

หุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัท สว่นได้เสยีกบับริษัทและบริษัทยอ่ย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง กบับริษัท 

ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทัง้หนงัสือยินยอม ของบคุคลท่ี

ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคดัเลอืก 

 


