
 

 
        24 ธนัวาคม 2563 
 
เรอืง  การเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุม รวมทังเสนอชือบุคคลเพือเขา้รับการเลือกตังเป็นกรรมการ

บริษัทเป็นการล่วงหนา้ 
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 บริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มารเ์ก็ตติง จํากัด (มหาชน) (“TKN” หรือ “บริษัท”) ขอเรียนใหท้ราบว่าเพือใหเ้ป็นไป
ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดีเกียวกบัการดูแลสิทธิของผูถ้ือหุน้ของบริษัท บริษัทจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการ
ประชุมรวมทงัเสนอชอืบุคคลเพือพิจารณาเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการบรษิัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 ดงันันสาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 ผูถื้อหุน้สามารถเสนอแนะเรืองต่างๆ ขา้งตน้ไดต้งัแต่บดันีเป็น
ต้น ไปจน ถึงวัน ที  29 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึงได้เผยแพร่บนเว็บ ไซต์ ของบริษั ท
ทีwww.taokaenoi.co.th/ir 
 
 
 จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (นายจิระพงษ์ สนัติภิรมยกุ์ล) 
         รองกรรมการผูจ้ดัการ 
        ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 
 
 
 
ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์
โทร 0 2984 0666 ต่อ 316 
ir@taokaenoi.co.th 
 
 
 

 



 

 
การเสนอวาระการประชุมและชือบุคคลเพอืเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการ 

สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้TKN ประจาํปี 2564 
 

1. วัตถุประสงค ์
 เพือเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ
ไดล้่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ซงึเป็นส่วนหนึงของหลักการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน)(“TKN” หรือ “บริษัท”) จึงได้กําหนด
หลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้และเสนอชือกรรมการล่วงหน้า เพือช่วยกลนักรองใหไ้ดร้ะเบียบวาระที
จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอยา่งแทจ้ริงและคดัสรรบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
 
 2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1  ผูถื้อหุน้ทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมตอ้งเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายทีถือหุน้ TKN ณ วนัทีเสนอ
วาระการประชุม และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของ
บริษัท  

2.2  ผูถื้อหุน้ทีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2.1 ตอ้งกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ TKN” พรอ้ม
เอกสารหลกัฐานทีกาํหนด และส่งถึงนักลงทุนสมัพนัธ์ที E-mail address: ir@taokaenoi.co.th ไดต้งัแตบ่ดันีเป็น
ตน้ไปจนถึงวนัที 29 มกราคม 2564 เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอวาระการประชุม
ฯ และลงลายมือชอืไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

   2.3    เรืองทีจะไมร่บัพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดงันี 
2.3.1 เรืองทีกาํหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(และทีแกไ้ขเพมิเติม*) 
2.3.2 เรืองทีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีกาํกบัดูแล

บริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติทีประชุมผูถื้อหุน้ และการกาํกบัดูแลกิจการทีดี
ของบริษัท 

   2.3.3 เรืองทีบริษัทไดด้าํเนินการแลว้ 
2.3.4  เรืองทีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑที์บริษัทกาํหนด 
2.3.5  เรืองทีเป็นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

2.4  เรืองทีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจง้ในหนังสือนัดประชุมวา่
เป็นวาระทีกาํหนดโดยผูถื้อหุน้ 

2.5  เรืองทีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจง้เป็นเรืองเพือทราบและชีแจงเหตุผลในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ดว้ย 

 
 
 
 



 

 
3. การเสนอชือกรรมการ 

3.1  ผูถ้ือหุน้ทีจะเสนอชือกรรมการต้องเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วนัทีเสนอชือกรรมการและมีสิทธิออกเสียงนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท  

3.2  ผูถ้ือหุน้ทีมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 3.1 ตอ้งกรอก“แบบเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท TKN” พร้อมเอกสารหลักฐานทีกําหนดและส่งถึงนักลงทุนสัมพันธ์ที E-mail address: 
ir@taokaenoi.co.th ไดต้งัแตบ่ดันีเป็นตน้ไปจนถึงวนัที 29 มกราคม 2564 เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
กรณีผู ้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชือผู ้ถือหุน้ทุกรายต้องกรอก“แบบเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ TKN” และลงลายมือชือไวเ้ป็นหลักฐาน แลว้รวมส่งเป็นชุด
เดียวกนั 

3.3 บุคคลทีไดร้บัการเสนอชอืเป็นกรรมการ จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี  
3.3.1    มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจาํกดั กฎหมายหลักทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษัท 
3.3.2    มีความรู ้ความสามารถทีเป็นประโยชน์อย่างสาํคญัต่อธุรกิจของบริษัท 

    3.3.3    ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน (รวม TKN) ไม่เกิน 5 บริษัท 
3.4 บุคคลทีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดร้ับการบรรจุชือในระเบียบวาระการประชุมโดยจะแจง้ใน

หนังสือนัดประชุมว่าเป็นผูที้ไดร้บัการเสนอชอืจากผูถ้ือหุน้ 
 

 
________________________________________________ 
 * เรืองทีกาํหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551 ทีแกไ้ขเพิมเติม ไดแ้ก ่

(1) เป็นเรืองทีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดในวรรคหนึง (ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายทีถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้
ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทมีสิทธิเสนอเรืองทีจะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ซึงตอ้งระบุว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือ
ทราบ เพืออนุมัติ หรือเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี พรอ้มทังรายละเอียดของเรืองทีเสนอสําหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุน้โดยตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด) 
(2) เป็นเรืองทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงทีกล่าวอา้ง โดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกียวกบัความไม่ปกติของเรือง
ดงักล่าว 
(3) เป็นเรืองทีอยู่นอกเหนืออาํนาจทีบริษัทจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามทีประสงค ์
(4) เป็นเรืองทีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนทีผ่านมา และเรืองดงักล่าวไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ย
กว่ารอ้ยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการนําเสนอครังใหม่จะไดเ้ปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจากขอ้เท็จจริงใน
ขณะทีนําเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ในครงัก่อน 
(5) กรณีอนืใดตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ TKN 

 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................................... เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เถา้แก่น้อย 
ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตติง จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ........................................ หุน้ ทีอยู ่เลขที...................ถนน .................................... 
ตาํบล/แขวง .................................. อาํเภอ/เขต .......................................จงัหวดั ..............................โทรศพัท์............................... 
โทรสาร ........................................ E-mail (ถา้มี)............................................................................................................................  
 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดงันี 
เรืองทีเสนอ:   ....................................................................................................................................... 
วตัถุประสงค:์   [ ] เพือพิจารณา  [ ] เพือทราบ 
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ……………………………………………………………………….……………………………………………….……….……………………………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………………………….……………………………………………………………………….…………………………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………………………….……………………………………………………………………….…………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… และมี เอกสารประกอบเพือสนับสนุน
ขอ้เสนอขา้งตน้ จาํนวน ............... แผ่น 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทงัหมดถูกตอ้งทุกประการ และยินยอมให้
บริษัทเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือชอืไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
     ลงลายมือชอื .............................................. ผูถื้อหุน้ 
         (................................................)  
      วนัที ................................................. 
 
หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี 

1. หลักฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ สาํเนาใบหุน้ทีรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือหนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย ์หรือหลักฐานอืน
จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
2. ในกรณีทีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจทีลงนามในแบบฟอรม์นี และรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
3. ในกรณีทีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
และรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
4. ในกรณีทีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคาํนําหน้าชือ ชือตัว ชือสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลักฐานการเปลียนแปลงดังกล่าวและรบัรอง
สาํเนาถูกตอ้งในกรณีทีจะเสนอวาระการประชุมมากกวา่ 1 วาระ ใหใ้ชส้าํเนาแบบฟอรม์นี และกรอกขอ้มูลพรอ้มทงัลงลายมือ
ชือใหค้รบถว้น 

 



 

 
แบบเสนอชือบุคคลเพอืรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท TKN 

 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................................... เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เถา้แก่น้อย 
ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตติง จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ........................................ หุน้ ทีอยู่ เลขที...................ถนน .................................... 
ตาํบล/แขวง .................................. อาํเภอ/เขต .......................................จงัหวดั ..............................โทรศพัท์............................... 
โทรสาร ........................................ E-mail (ถา้มี)............................................................................................................................ 
 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชือ นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................  
เขา้รับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการของบริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มารเ์ก็ตติง จาํกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้
ความยินยอมแลว้ 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทงัหมดถูกตอ้งทุกประการ และยินยอมให้
บริษัทเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
      ลงลายมือชอื ...................................................... ผูถื้อหุน้ 
                    (................................................)  
        วนัที ................................................. 
 
หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี 

1. หลักฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ สาํเนาใบหุน้ทีรบัรองสาํเนาถูกตอ้งหรือหนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย ์หรือหลักฐานอืน
จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
2. ในกรณีทีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจทีลงนามในแบบฟอรม์นีและรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
3. ในกรณีทีผู ้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ)และรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
4. ในกรณีทีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคาํนําหน้าชือ ชือตัว ชือสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลักฐานการเปลียนแปลงดังกล่าวและรบัรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู ้ทีได้รับการเสนอชือ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประสบการณก์ารทาํงาน ความสามารถ/ความเชียวชาญ รายชือบริษัททีบุคคลดังกล่าวเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการจาํนวนหุน้
ทีถืออยู่ในบริษัท ส่วนไดเ้สียกบับริษัทและบริษัทยอ่ย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้กบับริษัท ทีอยู่
ทีติดต่อได ้และขอ้มูลอืนๆ ทีเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทังหนังสือยินยอมของบุคคลทีไดร้บัการ
เสนอชือเป็นกรรมการบริษัทหากไดร้บัการคดัเลือก 

 


