
 

 

             
       3 ตุลาคม 2560 
 
เรื�อง  การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม รวมทั�งเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการเลือกตั�งเป็นกรรมการ

บริษทัเป็นการล่วงหนา้ 
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 บริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ, งจาํกดั (มหาชน) (“TKN” หรือ “บริษัท”) ขอเรียนใหท้ราบว่าเพื:อใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที:ดีเกี:ยวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษัทจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม
รวมทั,งเสนอชื:อบุคคลเพื:อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตั,งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 
 ดงันั,นสาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ผูถื้อหุน้สามารถเสนอแนะเรื:องต่างๆ ขา้งตน้ไดต้ั,งแต่บดันี, เป็น
ต้นไปจนถึงวันที:  30 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ: งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที:  
www.taokaenoi.co.th  
 
 จึงเรียนมาเพื:อโปรดทราบ 
 
 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (นายจิระพงษ์ สนัติภิรมยกุ์ล) 
        ประธานเจา้หน้าที:ฝ่ายการเงิน 
 
 
 
ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์
โทร 0 2984 0666 ต่อ 315 
ir@taokaenoi.co.th 
 
 
 



 
 

 
การเสนอวาระการประชุมและชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการเลือกตั�งเป็นกรรมการ 

สาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ TKN ประจาํปี 2561 
 

1. วตัถปุระสงค ์
 เพื:อเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื:อบุคคลเพื:อเขา้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการไดล่้วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ซึ:งเป็นส่วนหนึ:งของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที:ดี ในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้
ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษัทเถา้แก่น้อย ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ, ง จาํกดั (มหาชน)(“TKN” หรือ “บริษัท”) จึงได้
กําหนดหลักเกณฑ์ใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเสนอชื:อกรรมการล่วงหน้า เพื:อช่วยกลั :นกรองใหไ้ด้
ระเบียบวาระที:จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอยา่งแทจ้ริงและคดัสรรบุคคลที:มีคุณสมบติัเหมาะสม 
 
 2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1  ผูถื้อหุน้ที:จะเสนอระเบียบวาระการประชุมตอ้งเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายที:ถือหุน้ TKN ณ วนัที:เสนอ
วาระการประชุม และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั,งหมดของ
บริษัท  

 
2.2  ผู้ถือหุน้ที:มีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ TKN 

ประจําปี 2561” พร้อมเอกสารหลักฐานที:กําหนด และส่งถึงนักลงทุนสัมพันธ์ที:  E-mail address: 
ir@taokaenoi.co.th ไดต้ั,งแต่บดันี, เป็นตน้ไปจนถึงวนัที: 30 ธนัวาคม 2560 เพื:อเสนอต่อคณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอวาระการ
ประชุมฯ และลงลายมือชื:อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

 
  2.3  เรื:องที:จะไม่รบัพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดงันี,  

2.3.1 เรื:องที:กาํหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยพ์.ศ. 2535 
(และที:แกไ้ขเพิ:มเติม*) 

2.3.2 เรื:องที:ขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที:กาํกบั
ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที:ประชุมผูถื้อหุน้ และการกาํกบัดูแลกิจการ
ที:ดีของบริษัท 

 2.3.3 เรื:องที:บริษัทไดด้าํเนินการแลว้ 
2.3.4   เรื:องที:ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือไม่ปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑที์:บริษัทกาํหนด 
  2.3.5  เรื:องที:เป็นไปเพื:อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
 

 2.4 เรื:องที:ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจง้ในหนังสือนัด
ประชุมว่าเป็นวาระที:กาํหนดโดยผูถื้อหุน้ 

 
2.5  เรื:องที:ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจง้เป็นเรื:องเพื:อทราบและชี, แจงเหตุผลในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ดว้ย 
 ________________________________________________ 
 * เรื:องที:กาํหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที: 4) พ.ศ. 2551 ที:แกไ้ขเพิ:มเติม 
ไดแ้ก่ 
 (1) เป็นเรื:องที:ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์:กาํหนดในวรรคหนึ:ง (ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายที:ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั,งหมดของบริษัทมีสิทธิเสนอเรื:องที:จะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็น
วาระการประชุมผู้ถือหุน้ ซึ:งต้องระบุว่าเป็นเรื:องที:จะเสนอเพื:อทราบ เพื:ออนุมัติ หรือเพื:อพิจารณาแล้วแต่กรณีพรอ้มทั,ง



 

 

รายละเอียดของเรื:องที:เสนอสําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้โดยตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑที์:คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ประกาศกาํหนด) 
(2) เป็นเรื:องที:เกี:ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงที:กล่าวอา้ง โดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสยั
เกี:ยวกบัความไม่ปกติของเรื:องดงักล่าว 
(3) เป็นเรื:องที:อยูน่อกเหนืออาํนาจที:บริษัทจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามที:ประสงค ์
(4) เป็นเรื:องที:ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที:ประชุมผูถื้อหุน้เพื:อพจิารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนที:ผ่านมา และเรื:องดงักล่าวไดร้บัมติ
สนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่ารอ้ยละสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั,งหมดของบริษัท เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการนําเสนอครั,ง
ใหม่จะไดเ้ปลี:ยนแปลงไปอยา่งมีนัยสาํคญัจากขอ้เท็จจริงในขณะที:นําเสนอต่อที:ประชุมผูถื้อหุน้ในครั,งก่อน 
(5) กรณีอื:นใดตามที:คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. การเสนอชื�อกรรมการ 

3.1  ผูถื้อหุน้ที:จะเสนอชื:อกรรมการตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วนัที:เสนอชื:อกรรมการและมีสิทธิออกเสียงนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั,งหมดของบริษัท  

 
3.2  ผูถื้อหุน้ที:มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3.1 ตอ้งกรอก “แบบเสนอชื:อบุคคลเพื:อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ TKN ประจาํปี 2561” พรอ้มเอกสารหลกัฐานที:กาํหนดและส่งถึงนัก
ลงทุนสัมพันธ์ที:  E-mail address: ir@taokaenoi.co.th ได้ตั,งแต่บัดนี, เป็นต้นไปจนถึงวันที: 30 ธันวาคม 
2560 เพื:อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 
กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื:อผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก“แบบเสนอชื:อบุคคลเพื:อรบัการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ TKN ประจาํปี 2561” และลงลายมือชื:อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

 
 3.3 บุคคลที:ไดร้บัการเสนอชื:อเป็นกรรมการ จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี,   

3.3.1  มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั  
  กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการกาํกบัดูแลกิจการที:ดีของบริษัท 

  3.3.2  มีความรู ้ความสามารถที:เป็นประโยชน์อยา่งสาํคญัต่อธุรกิจของบริษัท 
  3.3.3  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน (รวม TKN) ไม่เกิน 5 บริษัท 
 

3.4 บุคคลที:ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจุชื:อในระเบียบวาระการประชุมโดยจะแจง้ใน
หนังสือนัดประชุมวา่เป็นผูที้:ไดร้บัการเสนอชื:อจากผูถื้อหุน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                   
แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ TKN ประจาํปี 2561 

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

เถา้แก่น้อย ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ, ง จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ...................... หุน้ ที:อยู ่เลขที:...................ถนน .................................. 
ตาํบล/แขวง ............................................... อาํเภอ/เขต ....................................................จงัหวดั ................................................ 
โทรศพัท.์.................................................... โทรสาร ................................................. E-mail......................................................... 
 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดงันี,  
เรื:องที:เสนอ: ........................................................................................................................................................................... 
วตัถุประสงค:์  [ ] เพื:อพิจารณา  [ ] เพื:อทราบ 
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ .................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................................................................  
และมีเอกสารประกอบเพื:อสนับสนุนขอ้เสนอขา้งตน้ จาํนวน ..................... แผ่น 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั,งหมดถูกตอ้งทุกประการ และยนิยอม
ใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือชื:อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 
 
      ลงลายมือชื:อ .............................................. ผูถื้อหุน้ 
           (..............................................)  
       วนัที: ............................................. 
 
 
หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี,  
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ สาํเนาใบหุน้ที:รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือหนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื:นจาก
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
2. ในกรณีที:ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที:ลงนามในแบบฟอรม์นี,  และรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 3. ในกรณีที:ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
และรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
4. ในกรณีที:ผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคาํนําหน้าชื:อ ชื:อตวั ชื:อสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลี:ยนแปลงดงักล่าวและรบัรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 
     ในกรณีที:จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1วาระใหใ้ชส้าํเนาแบบฟอรม์นี,  และกรอกขอ้มลูพรอ้มทั,งลงลายมือชื:อใหค้รบถว้น 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้TKN ประจาํปี 2561 

 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท 
เถา้แก่น้อย ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ, ง จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ...................... หุน้ ที:อยู ่เลขที:...................ถนน .................................. 
ตาํบล/แขวง ............................................... อาํเภอ/เขต ....................................................จงัหวดั ................................................ 
โทรศพัท.์.................................................... โทรสาร ................................................. E-mail......................................................... 
 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื:อ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................... 
เขา้รบัการพิจารณาเลือกตั,งเป็นกรรมการของบริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ, ง จาํกดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวให้
ความยนิยอมแลว้ 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั,งหมดถูกตอ้งทุกประการ และยนิยอมให้
บริษัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือชื:อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 
      ลงลายมือชื:อ .............................................. ผูถื้อหุน้ 
           (..............................................)  
       วนัที: ............................................. 
 
หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี,  
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ สาํเนาใบหุน้ที:รบัรองสาํเนาถูกตอ้งหรือหนังสือรบัรองจากบริษทัหลกัทรพัย ์ หรือหลกัฐานอื:นจาก
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
2. ในกรณีที:ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที:ลงนามในแบบฟอรม์นี, และรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
3. ในกรณีที:ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
และรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
4. ในกรณีที:ผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคาํนําหน้าชื:อ ชื:อตวั ชื:อสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลี:ยนแปลงดงักล่าวและรบัรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 
5. เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบติัของผูที้:ไดร้บัการเสนอชื:อ ไดแ้ก่ ประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษาประสบการณ์
การทาํงาน ความสามารถ/ความเชี:ยวชาญ รายชื:อบริษัทที:บุคคลดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการจาํนวนหุน้ที:ถืออยูใ่นบริษทั 
ส่วนไดเ้สียกบับริษัทและบริษัทยอ่ย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที:อาจมีความขดัแยง้กบับริษัท ที:อยูที่:ติดต่อได ้และขอ้มลู
อื:นๆ ที:เห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั,งหนังสือยนิยอมของบุคคลที:ไดร้บัการเสนอชื:อเป็นกรรมการ
บริษัทหากไดร้บัการคดัเลือก 
 
 
 


