
 

 

         
 มกราคม  

 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
เรือง  การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม รวมทงัเสนอชือบุคคลเพือเขา้รบัการ เลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทเป็น
การล่วงหน้า 
 
 
 บริษัทเถา้แกน้่อย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตติงจาํกดั (มหาชน) (“TKN” หรือ “บริษัท”) ขอเรียนใหท้ราบวา่เพือใหเ้ป็นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีเกียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษัทจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม 
รวมทงัเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 
 ดงันันสาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ผูถื้อหุน้สามารถเสนอแนะเรืองต่างๆ ขา้งตน้ไดต้งัแต่บดันีเป็น
ต้นไปจนถึงวันที  กุมภาพันธ์  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที 
www.taokaenoi.co.th  
 
 จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 
 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
         (นายจิระพงษ์ สนัติภิรมยกุ์ล) 
         ประธานเจา้หน้าทีฝ่ายการเงิน 



การเสนอวาระการประชมุและชอืบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็นกรรมการ 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจําปี 2560 

 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณา

คดัเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นซึงเป็นส่วนหนึงของหลกัการกํากับดูแล

กิจการทีดี ในการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกัน บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์

เก็ตติง จํากัด (มหาชน)(“TKN” หรือ “บริษัท”) จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นและเสนอชือกรรมการล่วงหน้า เพือช่วยกลนักรองให้ได้ระเบียบวาระทีจะเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทอย่างแท้จริงและคดัสรรบุคคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสม 
 

 2. การเสนอวาระการประชุม 

 2.1  ผู้ ถือหุ้นทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายทีถือหุ้น 

TKN ณ วนัทีเสนอวาระการประชุม และมสีิทธิออกเสียงนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิ

ออกเสียงทงัหมดของบริษัท  

 2.2  ผู้ ถือหุ้นทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้ น TKN ประจําปี 2560” พร้อมเอกสารหลักฐานทีกําหนด และส่งถึงนักลงทุนสัมพันธ์ที E-mail 

address: koosoon.r@taokaenoi.co.th ได้ตงัแต่บดันีเป็นต้นไปจนถึงวนัที 10 กุมภาพันธ์ 2560 เพือเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท 

  กรณีผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก

แบบเสนอวาระการประชมุฯ และลงลายมอืชือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชุดเดียวกนั 

  2.3  เรืองทีจะไมรั่บพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ มีดงันี 

2.3.1 เรืองที กําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์พ.ศ. 2535(และทีแก้ไขเพิมเติม*) 

2.3.2 เรืองทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานที กํากับดูแลบ ริษัท หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  

มติทีประชมุผู้ถือหุ้น และการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท 

 2.3.3 เรืองทีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว 

2.3.4   เรืองทีผู้ ถือหุ้ นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ 

หรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด 

  2.3.5  เรืองทีเป็นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 



 2.4 เรืองทีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดย

จะแจ้งในหนงัสือนดัประชุมว่าเป็นวาระทีกําหนดโดยผู้ ถือหุ้น 

  2.5  เรืองทีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรืองเพือทราบและชีแจง

เหตผุลในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นด้วย 

 ________________________________________________ 

 * เรืองทีกําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ) พ.ศ. 2551 ทีแก้ไข

เพมิเติม ได้แก่ 

 (1) เป็นเรืองทีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในวรรคหนงึ (ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายทีถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง

นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทมีสิทธิเสนอเรืองทีจะขอให้คณะกรรมการ

บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึงต้องระบุว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ หรือเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี 

พร้อมทังรายละเอียดของเรืองทีเสนอสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นโดยต้องปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด) 

 (2) เป็นเรืองทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงทีกล่าวอ้าง โดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอนัควร

สงสยัเกียวกบัความไม่ปกติของเรืองดงักล่าว 

 (3) เป็นเรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามทีประสงค์ 

(4) เป็นเรืองทีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนทีผ่านมา และเรืองดังกล่าว

ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงใน

การนําเสนอครังใหม่จะได้เปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจากข้อเท็จจริงในขณะทีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง

ก่อน 

 (5) กรณีอนืใดตามทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. การเสนอชอืกรรมการ 

 3.1  ผู้ ถือหุ้นทีจะเสนอชือกรรมการต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัทีเสนอชือกรรมการและมี

สิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท  

 3.2  ผู้ ถือหุ้ นทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชือบุคคลเพือรับการ

พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น TKN ประจําปี 2560” พร้อมเอกสารหลกัฐาน

ทีกําหนดและส่งถึงนักลงทุนสัมพันธ์ที E-mail address: koosoon.r@taokaenoi.co.th ได้ตงัแต่บัดนีเป็น

ต้นไปจนถึงวนัที 10 กมุภาพนัธ์ 2560 เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

  กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชือผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก“แบบเสนอชือบุคคลเพือ

รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น TKN ประจําปี 2560” และลงลายมือชือ

ไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

 3.3 บุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดงันี   

3.3.1  มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด

  กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกิจการทีดขีองบริษัท 

  3.3.2  มีความรู้ ความสามารถทีเป็นประโยชน์อย่างสําคญัต่อธุรกิจของบริษัท 

  3.3.3  ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียน (รวม TKN) ไม่เกิน 5 บริษัท 

 3.4 บุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชือในระเบียบวาระการ

ประชมุโดยจะแจ้งในหนงัสือนดัประชมุว่าเป็นผู้ทีได้รับการเสนอชือจากผู้ ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น TKN ประจําปี 2560 
 

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

บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จํากดั (มหาชน) จํานวน ................... หุ้น ทีอยู่ เลขที...................

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

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

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

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น..................ดงันี 

เรืองทีเสนอ: .......................................................................................................................................

วตัถปุระสงค์: [ ] เพือพิจารณา  [ ] เพือทราบ 

โดยมเีหตผุลและรายละเอยีด คือ ……………………………………………………………………….…… 

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

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

และมเีอกสารประกอบเพือสนบัสนนุข้อเสนอข้างต้น จํานวน ..................... แผ่น 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทงัหมดถูกต้องทุก

ประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ จงึลงลายมือชือไว้เป็น

หลกัฐาน 

     ลงลายมือชือ .............................................. ผู้ ถือหุ้น 

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

      วนัที ................................................. 

 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ สําเนาใบหุ้นทีรับรองสําเนาถกูต้อง หรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือหลกัฐานอืน

จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2. ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/หนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจทีลงนามในแบบฟอร์มนี และรับรองสําเนาถกูต้อง 

 3. ในกรณีทีผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ)และรับรองสําเนาถกูต้อง 

4. ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าชือ ชือตัว ชือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลักฐานการเปลียนแปลงดังกล่าวและ

รับรองสําเนาถกูต้อง 

ในกรณีทีจะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สําเนาแบบฟอร์มนี และกรอกข้อมูลพร้อมทังลงลายมือชือให้

ครบถ้วน 



แบบเสนอชอืบุคคลเพอืรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นTKN ประจาํปี 2560 
 

 

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

บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) จํานวน ................... หุ้น ทีอยู่ เลขที...................

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

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

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

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือ นาย/นาง/นางสาว………………………………….……........  

เข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) โดย

บคุคลดงักลา่วให้ความยินยอมแล้ว 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทงัหมดถูกต้องทุก

ประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชือไว้เป็น

หลกัฐาน 

      ลงลายมือชือ .............................................. ผู้ ถือหุ้น

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

       วนัที ................................................. 

 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ สําเนาใบหุ้นทีรับรองสําเนาถกูต้องหรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอืน

จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

2. ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/หนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจทีลงนามในแบบฟอร์มนีและรับรองสําเนาถกูต้อง 

3. ในกรณีทีผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ)และรับรองสําเนาถกูต้อง 

4. ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าชือ ชือตัว ชือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลักฐานการเปลียนแปลงดังกล่าวและ

รับรองสําเนาถกูต้อง 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ ทีได้รับการเสนอชือ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์การทํางาน ความสามารถ/ความเชียวชาญ รายชือบริษัททีบุคคลดงักล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการจํานวน

หุ้นทีถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกบับริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งกบับริษัท 

ทีอยู่ทีติดต่อได้ และข้อมูลอืนๆ ทีเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทังหนงัสือยินยอมของบุคคลที

ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคดัเลือก 

 


