
 

1 | P a g e  
 

 

 

 

ข้อ 1. วตัถปุระสงค ์

บรษิทั ฑฆีาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ค านึงถงึความส าคญัของการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่าง

เท่าเทียมกันและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)         

บรษิทัจงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าเป็นประโยชน์แก่บรษิทัเพื่อพจิารณาบรรจเุป็นวาระ

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด  

 

ข้อ 2. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้น 

ผู้ถอืหุ้นที่จะมสีทิธใินการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ต้องถอืหุ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มสีทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรอืหลายราย

รวมกนัก็ได้ และต้องถอืหุ้นในวนัที่เสนอระเบยีบวาระการประชุม โดยมหีลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนังสอื

รบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานจากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ

หลกัฐานทีส่ามารถยนืยนัตวัตนได ้ 

 

ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพ่ือบรรจวุาระการประชุม 

 3.1 หลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุม 

ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 2 ของหลกัเกณฑน์ี้ สามารถเสนอเรือ่งเพื่อพจิารณาบรรจุเป็น

วาระการประชุมได้ เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่

บรรจเุรือ่งดงัต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม 

(1) เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิมค่รบถว้น ตามขอ้ 2 หรอืใหข้อ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐาน
ไมค่รบถว้น ไมเ่พยีงพอ หรอืเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอื ไมส่ามารถตดิต่อได้ 

(2) เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการได้ 
(3) เรือ่งซึง่ตามปกตกิฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการพจิารณาจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และบรษิทัได้

ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชุมทุกครัง้ 

หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวาระ 

ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น บริษทั ฑีฆาก่อสร้าง จ ากดั (มหาชน) 
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(4) เรือ่งทีข่ดักบักฎหมาย ขอ้บงัคบัทางการ หรอืหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

(5) เรือ่งทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการแลว้ 
(6) เรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั โดยทีข่อ้เทจ็จรงิมไิด้แสดงถงึเหตุอนัควรสงสยั

เกีย่วกบัความไมป่กตใินเรื่องดงักล่าว 
(7) เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นให้พจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา และเรื่อง

ดงักล่าวได้รบัมตเิห็นด้วยน้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั เว้นแต่
ขอ้เทจ็จรงิในการน าเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญัจากขอ้เทจ็จรงิในขณะทีน่ าเสนอต่อ
ทีป่ระชุมครัง้ก่อน 

(8) กรณอีื่นตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
 
3.2 การกรอกแบบฟอรม์เสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  

(1) กรณีผู้ถอืหุ้นรายเดยีวมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 2. ให้กรอกแบบฟอรม์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ

เป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น (เอกสารแนบส่วนท้ายของหลกัเกณฑน์ี้) ให้ครบทุกขอ้พรอ้มทัง้ลงชื่อ

และแนบหลกัฐานการเป็นผูถ้อืหุน้เอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างครบถว้นสมบูรณ์ แลว้น าส่งใหเ้ลขานุการ

บรษิทั 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุ้นหลายรายใชส้ทิธริวมกนัเพื่อให้มคีุณสมบตัคิรบตามขอ้ 2 ใหผู้ถ้อืหุน้รายแรก

กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ (เอกสารแนบส่วนทา้ยของ

หลกัเกณฑน์ี้) ให้ครบทุกขอ้พรอ้มทัง้ลงชื่อ  ส าหรบัผู้ถอืหุ้นรายตัง้แต่รายที่สองเป็นต้นไปให้กรอกข้อมูล

เฉพาะข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วลงชื่อ จากนัน้ให้รวบรวมเอกสารทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเอกสารชุด

เดยีวกนัแลว้น าส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั 

(3) ใหผู้ถ้อืหุน้ใชแ้บบฟอรม์เสนอเรือ่งเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1 แบบฟอรม์ต่อ 

1 วาระ 

3.3 เอกสารประกอบท่ีต้องส่งมาพร้อมกบัแบบฟอร์มเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

(1) หลกัฐานการถอืหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้น หรอื หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื บรษิทั 

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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(2) กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบเอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบขบัขี ่ทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอื กรณี

เป็นชาวต่างชาตใิหแ้นบส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบิุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลที่มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนและ

เอกสารยนืยนัตวัตนของกรรมการที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มเสนอระเบยีบวาระการประชุมฯ ที่ออกโดยส่วน

ราชการ เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบขบัขี่ ที่ยงัไม่หมดอายุพร้อมลงนามรบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง หรอื หากกรรมการเป็นชาวต่างชาตใิหแ้นบส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง   

(4) ส่งเอกสารทัง้หมดพรอ้มทัง้แบบฟอรม์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

เป็นจดหมายลงทะเบยีนถึงบรษิัท ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคมของทุกปีไปที่เลขานุการบรษิัท

ตามทีอ่ยูด่งันี้    

เลขานุการบรษิทั  

บรษิทั ฑฆีาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน)  เลขที ่28  

ซอยงามวงศว์าน 6 ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุร ี

จงัหวดันนทบุร ี11000  โทร 02-965-9995 ต่อ 223 
(ผูถ้อืหุน้สามารถสง่เอกสารอย่างไม่เป็นทางการที ่email : ir@tekacon.com ก่อนสง่ตน้ฉบบัตามทีอ่ยูข่า้งตน้) 

 

ข้อ 4.  เกณฑแ์ละขัน้ตอนการพิจารณา 

เมื่อเลขานุการบรษิัทได้รบัเอกสารครบถ้วนในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว จะน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาความเหมาะสมของเรื่องก่อนการบรรจุเป็นวาะการประชุม โดยค าวนิิจฉัย
ของคณะกรรมการใหเ้ป็นทีสุ่ด  

เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจะได้รบัการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ส าหรบัเรื่องที่ไม่
เหน็ชอบ คณะกรรมการบรษิทัจะชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
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เอกสารแนบ 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
 

(1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ........................................................เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ฑฆีาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน ………………….. หุน้  อยู่บา้นเลขที.่.......................ถนน................................................................................
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั.........................................................
หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื......................................หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ทีท่ างาน .....................................................                         
E-mail (ถา้ม)ี ............................................................................. 

(2) ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ........................................................... 
เรื่องทีข่อเสนอ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
(3) โดยมขีอ้เสนอเพื่อพจิารณา ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
และมขีอ้มลูประกอบการพจิารณา เช่น ขอ้เทจ็จรงิ หรอืเหตุผล เป็นตน้………………………………………………………………. 

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

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

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

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

    เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีไ่ดล้งชื่อรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหน้า (ถา้ม)ี จ านวน……………….แผ่น  
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในเอกสารแนบ หลกัฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบเพิม่เตมิ ถูกตอ้งทุกประการ และ
เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั ดงันี้ 

 
 

___________________________________ ผูถ้อืหุน้ 

(____________________________________) 

วนัที ่_________________________________ 


