
 

 

        27 พฤศจิกายน 2562 

 

เรื่อง  การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษทัเป็นการล่วงหนา้ 

 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 บริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) (“TKN” หรือ “บริษัท”) ขอเรียนใหท้ราบว่าเพื่อใหเ้ป็นไป

ตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเกี่ยวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษัท  บริษัทจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการ

ประชุมรวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 ดงัน้ันส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ผูถื้อหุน้สามารถเสนอแนะเร่ืองต่างๆ ขา้งตน้ไดต้ั้งแต่บดัน้ีเป็น

ต้นไปจนถึงวัน ท่ี  31 มกราคม 2563 โดยมี รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซ่ึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบ ริษัท ท่ี

www.taokaenoi.co.th/ir 

 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

        (นายจิระพงษ์ สนัติภิรมยกุ์ล) 

         รองกรรมการผูจ้ดัการ 

        ผูม้ีอ านาจรายงานสารสนเทศ 

 

 

 

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์

โทร 0 2984 0666 ต่อ 316 

ir@taokaenoi.co.th 
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การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้TKN ประจ  าปี 2563 

 

1. วตัถปุระสงค ์

 เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ

ไดล่้วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในการปฏบิติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่ง

เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน)(“TKN” หรือ “บริษัท”) จึงไดก้ าหนด

หลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเสนอช่ือกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลัน่กรองใหไ้ดร้ะเบียบวาระท่ี

จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอยา่งแทจ้ริงและคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 

 

 2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1  ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมตอ้งเป็นผู ้ถือหุน้รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุน้ TKN ณ วนัท่ีเสนอ

วาระการประชุม และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัท  

2.2  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2.1 ตอ้งกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้” พรอ้มเอกสาร

หลกัฐานท่ีก าหนด และส่งถึงนักลงทุนสมัพนัธท่ี์ E-mail address: ir@taokaenoi.co.th ไดต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป

จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก  “แบบเสนอวาระการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้” และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

   2.3    เร่ืองท่ีจะไม่รบัพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดงัน้ี 

2.3.1 เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม*) 

2.3.2 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล

บริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ของบริษัท 

   2.3.3 เร่ืองท่ีบริษัทไดด้ าเนินการแลว้ 

2.3.4  เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑท่ี์บริษัทก าหนด 

2.3.5  เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

2.4  เร่ืองท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจง้ในหนังสือนัดประชุมว่า

เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้ 

2.5  เร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจง้เป็นเร่ืองเพื่อทราบและช้ีแจงเหตุผลในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ดว้ย 

 

 

 

 



 

 

3. การเสนอช่ือกรรมการ 

3.1  ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือกรรมการตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วนัท่ีเสนอช่ือกรรมการและมีสิทธิออกเสียงนับ

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  

3.2  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 3.1 ตอ้งกรอก“แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการบริษัท” พร้อมเอกสารหลักฐาน ท่ีก าหนดและส่งถึงนักลงทุนสัมพันธ์ ท่ี  E-mail address: 

ir@taokaenoi.co.th ไดต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

กรณีผู ้ถือหุน้หลายรายรวมกันเสนอช่ือผู ้ถือหุน้ทุกรายต้องกรอก“แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท” และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

3.3 บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี  

3.3.1    มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

3.3.2    มีความรู ้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อยา่งส าคญัต่อธุรกิจของบริษัท 

    3.3.3    ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน (รวม TKN) ไม่เกิน 5 บริษัท 

3.4 บุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รบัการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการประชุมโดยจะแจง้ใน

หนังสือนัดประชุมว่าเป็นผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ 

 

 

________________________________________________ 

 * เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ไดแ้ก ่

(1) เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง (ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้

ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิเสนอเร่ืองท่ีจะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงตอ้งระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อ

ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พรอ้มทั้งรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้โดยตอ้งปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด) 

(2) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้ง โดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติ ของเร่ือง

ดงักล่าว 

(3) เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์

(4) เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมา และเร่ืองดงักล่าวไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ย

กว่ารอ้ยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจาก ขอ้เท็จจริงใน

ขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในครั้งก่อน 

(5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 

 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................................... เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เถา้แก่น้อย 

ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) จ านวน ........................................ หุน้ ท่ีอยู ่เลขท่ี...................ถนน .................................... 

ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต .......................................จงัหวดั ..............................โทรศพัท.์.............................. 

โทรสาร ........................................ E-mail (ถา้มี)............................................................................................................................  

 

 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

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

วตัถุประสงค:์   [ ] เพื่อพิจารณา  [ ] เพื่อทราบ 

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ……………………………………………………………………….……………………………………………….……….……………………………………………… 

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

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

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… และมี เอกสารประกอบเพื่ อสนับสนุน

ขอ้เสนอขา้งตน้ จ านวน ............... แผ่น 

 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และยนิยอมให้

บริษัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

     ลงลายมือช่ือ .............................................. ผูถื้อหุน้ 

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

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

 

หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัน้ี 

1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุน้ท่ีรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือหนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่น

จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจท่ีลงนามในแบบฟอรม์น้ี และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้งในกรณีท่ีจะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ใหใ้ชส้ าเนาแบบฟอรม์น้ี และกรอกขอ้มลูพรอ้มทั้งลงลายมือ

ช่ือใหค้รบถว้น 

 



 

 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

 

 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ ............ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เถา้แก่น้อย 

ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) จ านวน ........................................ หุน้ ท่ีอยู่ เลขท่ี...................ถนน .................................... 

ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต .......................................จงัหวดั ..............................โทรศพัท.์.............................. 

โทรสาร ........................................ E-mail (ถา้มี)............................................................................................................................ 

 

 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................  

เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้

ความยนิยอมแลว้ 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และยนิยอมให้

บริษัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

      ลงลายมือช่ือ ...................................................... ผูถื้อหุน้ 

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

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

 

หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัน้ี 

1. หลักฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุน้ท่ีรบัรองส าเนาถูกตอ้งหรือหนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่น

จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจท่ีลงนามในแบบฟอรม์น้ีและรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

3. ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ)และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู ้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

ประสบการณก์ารท างาน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษัทท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการจ านวนหุน้

ท่ีถืออยู่ในบริษัท ส่วนไดเ้สียกบับริษัทและบริษัทยอ่ย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษัท ท่ีอยู่

ท่ีติดต่อได ้และขอ้มลูอื่นๆ ท่ีเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการ

เสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทหากไดร้บัการคดัเลือก 

 


