27 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง

การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ น้ เสนอวาระการประชุ ม รวมทั้งเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเข้ารับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษทั เป็ นการล่วงหน้า

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จากัด (มหาชน) (“TKN” หรือ “บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท บริษัทจึงได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระการ
ประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ดังนั้นสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอแนะเรื่องต่างๆ ข้างต้นได้ต้งั แต่บดั นี้ เป็ น
ต้ น ไปจนถึ ง วั น ที่ 31 มกราคม 2563 โดยมี ร ายละเอี ย ดตามเอกสารแนบ ซึ่ ง ได้ เ ผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่
www.taokaenoi.co.th/ir

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร 0 2984 0666 ต่อ 316
ir@taokaenoi.co.th

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ TKN ประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่าง
เป็ นธรรมและเท่ าเที ยมกัน บริษั ท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จากัด (มหาชน)(“TKN” หรือ “บริษั ท”) จึงได้กาหนด
หลักเกณฑ์ให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลัน่ กรองให้ได้ระเบียบวาระที่
จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุ มต้องเป็ นผู ้ถือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุน้ TKN ณ วันที่เสนอ
วาระการประชุ ม และมีสิทธิออกเสียงนั บรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท
2.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ” พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่กาหนด และส่งถึงนักลงทุนสัมพันธ์ที่ E-mail address: ir@taokaenoi.co.th ได้ต้งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
กรณี ผูถ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ” และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.3 เรื่องที่จะไม่รบั พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี้
2.3.1 เรื่องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม*)
2.3.2 เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการ หรือหน่ วยงานที่กากับดูแล
บริษัท หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท
2.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ดาเนิ นการแล้ว
2.3.4 เรื่ องที่ ผูถ้ ื อหุ น้ ให้ขอ้ มูล ไม่ ค รบถ้วน หรื อไม่ ถูก ต้อง หรื อไม่ สามารถติ ด ต่ อ ได้ หรื อ ไม่ ป ฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
2.3.5 เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
2.4 เรื่องที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่า
เป็ นวาระที่กาหนดโดยผูถ้ ือหุน้
2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็ นเรื่องเพื่อทราบและชี้ แจงเหตุผลในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วย

3. การเสนอชื่อกรรมการ
3.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่ จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษัท ณ วันที่ เสนอชื่อกรรมการและมีสิทธิออกเสียงนั บ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
3.2 ผูถ้ ื อหุน้ ที่ มีคุณ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก“แบบเสนอชื่อบุ คคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลื อกเป็ น
กรรมการบริ ษั ท ” พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานที่ ก าหนดและส่ ง ถึ ง นั กลงทุ น สั ม พั น ธ์ ที่ E-mail address:
ir@taokaenoi.co.th ได้ต้งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
กรณี ผู ้ถื อหุ น้ หลายรายรวมกัน เสนอชื่ อผู ้ถื อหุ น้ ทุ ก รายต้องกรอก“แบบเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รับ การพิ จารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท” และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
3.3 บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
3.3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3.3.2 มีความรู ้ ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษัท
3.3.3 ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทจดทะเบียน (รวม TKN) ไม่เกิน 5 บริษัท
3.4 บุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รบั การบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุ มโดยจะแจ้งใน
หนังสือนัดประชุมว่าเป็ นผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้

________________________________________________
* เรื่องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่
(1) เป็ นเรื่องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ ง (ผูถ้ ือหุน้ รายเดี ยวหรือหลายรายที่ ถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า
ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิเสนอเรื่องที่ จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุ มผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งต้องระบุว่าเป็ นเรื่องที่ จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่อ อนุ มัติ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่ กรณี พร้อ มทั้งรายละเอี ยดของเรื่ องที่ เสนอสาหรับการประชุ มสามัญ ผู ถ้ ื อ หุ น้ โดยต้องปฏิ บัติ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด)
(2) เป็ นเรื่ องที่ เกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจปกติ ของบริษัท และข้อเท็ จจริ งที่ กล่ าวอ้าง โดยผูถ้ ื อหุน้ มิได้แสดงถึงเหตุ อนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติ ของเรื่อง
ดังกล่าว
(3) เป็ นเรื่องที่อยูน่ อกเหนื ออานาจที่บริษัทจะดาเนิ นการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็ นเรื่องที่ผูถ้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รบั มติสนับสนุ นด้วยคะแนนเสียงน้อย
กว่าร้อยละสิบของจานวนสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษัท เว้นแต่ ขอ้ เท็ จจริ งในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจาก ข้อเท็ จจริงใน
ขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งก่อน
(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................................... เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษั ท เถ้าแก่น้อย
ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จากัด (มหาชน) จานวน ........................................ หุน้ ที่อยู่ เลขที่...................ถนน ....................................
ตาบล/แขวง .................................. อาเภอ/เขต .......................................จังหวัด ..............................โทรศัพท์...............................
โทรสาร ........................................ E-mail (ถ้ามี)............................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
เรื่องที่เสนอ:
.......................................................................................................................................
วัตถุประสงค์:
[ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ……………………………………………………………………….……………………………………………….……….………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… และมี เอกสารประกอบเพื่ อ สนั บสนุ น
ข้อเสนอข้างต้น จานวน ............... แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้
บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ .............................................. ผูถ้ ือหุน้
(................................................)
วันที่ .................................................
หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ สาเนาใบหุน้ ที่รบั รองสาเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุน้ เป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนั งสือรับรองนิ ติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนั งสื อ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
และรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรอง
สาเนาถูกต้องในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สาเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อให้ครบถ้วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................................... เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เถ้าแก่น้อย
ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จากัด (มหาชน) จานวน ........................................ หุน้ ที่อยู่ เลขที่...................ถนน ....................................
ตาบล/แขวง .................................. อาเภอ/เขต .......................................จังหวัด ..............................โทรศัพท์...............................
โทรสาร ........................................ E-mail (ถ้ามี)............................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้
ความยินยอมแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้
บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ ...................................................... ผูถ้ ือหุน้
(................................................)
วันที่ .................................................
หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ สาเนาใบหุน้ ที่รบั รองสาเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุน้ เป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนั งสือรั บรองนิ ติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนั งสื อ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ในกรณี ที่ ผู ้ถื อ หุ ้น เป็ นบุ ค คลธรรมดา ต้อ งแนบส าเนาบั ต รประจ าตัว ประชาชน / หนั งสื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ)และรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรอง
สาเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิ จ ารณาด้า นคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ที่ ได้รับ การเสนอชื่ อ ได้แ ก่ ประวัติ ส่ ว นตัว ประวัติ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์การทางาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริหารหรือกรรมการจานวนหุน้
ที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่
ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัทหากได้รบั การคัดเลือก

