
 

 

หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

วตัถุประสงค์  
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้นตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้นก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสให้แก่ ผูถื้อหุ้นในการเสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น
เห็นวา่จะเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ โดยมีหลกัเกณฑ์
และแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น          
 ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทุกท่านมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

2. หลกัเกณฑ์          
2.1 การเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

 เร่ืองท่ีบริษทัฯ จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดงัน้ี 
(1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบั

ดูแลบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

(2) เร่ืองท่ีไม่ใช่อ านาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย 
(3) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตวตัถุประสงคห์รืออ านาจหนา้ท่ี ท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการได ้
(4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับคะแนนเสียง

สนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ได้
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

(5) เร่ืองท่ีให้ขอ้มูลเอกสารหลกัฐาน ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ มีขอ้ความท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง มีขอ้เสนอท่ี
คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผูเ้สนอใหแ้กไ้ขได ้หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(6) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ  
2.2 การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อยา่งส าคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

3. วธีิการน าเสนอ 
3.1 การเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม       

(1) ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได ้โดยใช ้
“แบบเสนอเร่ืองเพ่ือพจิารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี” ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน้ี์    
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(2) น าส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 
3.2 การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัได ้โดยกรอก 
“แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” และ “แบบข้อมูล
ของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ”ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน้ี์ และน าส่งเอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั    

4. เอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา         
ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาดงัน้ี   
4.1 หลกัฐานการถือหุ้น  ได้แก่ ส าเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
4.2 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม  และ/หรือการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษทั พร้อมแนบเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั    
(ถา้มี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

5. ช่องทางการรับเร่ืองทีผู้่ถือหุ้นเสนอ         
 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแจง้ผา่นช่องทาง ดงัน้ี  

5.1 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ถึง นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ท่ี 
chairman.auditcom@trc-con.com  

5.2 ทางไปรษณียล์งทะเบียน สามารถจดัส่งเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นถูกตอ้งตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด พร้อมลงลายมือ
ช่ือในเอกสาร แลว้ส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษทัฯ ตามท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี  

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท ์                 
0 2022 7777 ต่อ 3213 

6. ขั้นตอนการพจิารณา          
6.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผูก้ลั่นกรองคุณสมบัติของผูถื้อหุ้น เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ และ

คุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นเสนอในเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑ์ ก่อนจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

6.2 บริษัทฯ จะแจ้งเร่ืองและ/หรือบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยระบุว่าเป็นวาระและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอจาก         
ผูถื้อหุน้ 
 

mailto:chairman.auditcom@trc-con.com


3 

 

 

7. ระยะเวลาในการย่ืนเร่ือง  
 บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งขอ้เสนอดงักล่าวขา้งตน้ได ้นับตั้งแต่วนัที ่30 กนัยายน ถึง  31 ธันวาคม 2563 
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แบบเสนอเร่ืองเพ่ือพจิารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 

                 วนัท่ี ......................................................................................... 
 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว...……...................................................................... อยูบ่า้นเลขท่ี .......................................... 
ถนน ............................................ ต าบล/แขวง .......................................... อ าเภอ/เขต ................................................................... 
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์....................... โทรศพัท ์(บา้น/ท างาน) ......................................................... 
โทรศพัทมื์อถือ ....................................... โทรสาร.............................................. อีเมล ์................................................................... 
เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ............................................. หุน้ 
 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี…………………. ดงัน้ี 

เร่ืองท่ีเสนอ: .....................................................................................................................................................................................  
 

   เพื่อพิจารณา       เพื่อทราบ 
 
วตัถุประสงค/์เหตุผลท่ีเสนอ:  
..........................................................................................................................................................................................................
.. 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 

รายละเอียด/เอกสารแนบเพ่ิมเติม (ถา้มี) ท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน .............................. หนา้ 
   

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ พร้อมทั้ งเอกสารและหลกัฐาน
ประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ ...................................................................ผูถื้อหุน้ 
                         (...................................................................) 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 

      วนัท่ี ............................................................................. 
 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว…............................................................... อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................................ 
ถนน ..................................... ต าบล/แขวง ............................................ อ าเภอ/เขต ........................................................................ 
จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์.................. โทรศพัท ์(บา้น/ท างาน) ...................................................................... 
โทรศพัทมื์อถือ .................................... โทรสาร ................................. อีเมล ์................................................................................. 

เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) .................................... หุน้ 

 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว……............................................................................................. 
เพ่ือคณะกรรมการบริษทัพิจารณาความเหมาะสมในการเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญั     
ผูถื้อหุ้นประจ าปี ………… โดยขา้พเจา้เห็นวา่บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ พร้อมทั้ งข้อมูลและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด ซ่ึงไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน ............. หนา้ 
 

เหตผุลท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา : 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
  
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการบริษทั พร้อมทั้งเอกสารและหลกัฐาน
ประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และยินยอมให้บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน 
 
 

ลงช่ือ ...................................................................ผูถื้อหุน้ 
             (......................................................................) 
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                    แบบข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือพจิารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
             บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

 
วนัท่ี ................................................................... 

 
 

ช่ือ/นามสกลุ  (ภาษาไทย) .......................................................................................................  
  (ภาษาองักฤษ)..................................................................................................... 
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ประสบการณ์ท างาน/การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 5 ปีย้อนหลงัถึงปัจจุบัน  
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เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัททีป่ระกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัทฯ 
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ค ายนิยอม 
 ขา้พเจา้ไดรั้บทราบการเสนอช่ือ และใหค้วามยนิยอมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัของ
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และขอรับรองวา่รายละเอียดท่ีปรากฏในแบบขอ้มูล และเอกสารหลกัฐานท่ียืน่มา
พร้อมน้ี ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นความจริงทุกประการ 
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