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1.เลขทะเบี
วัตถุปยระสงค์
น บมจ. 0107537001129
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 รวมทั้ง ส่งคาถามเป็นการล่วงหน้า โดยกาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการใน
การพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส และสอดคล้องตามกฎหมายกาหนด

2. นิยาม
“บริษัท”
หมายความว่า
“คณะกรรมการ” หมายความว่า
“วาระการประชุม” หมายความว่า

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย
รวมกันถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับ รวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมด ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4 ) มาตรา 89/28 และต้องถือ
หุ้นของบริษัทต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น และการส่ งคาถามล่ วงหน้ า
4.1 ขัน้ ตอนการนาเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
4.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565” พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่ดังนี้
สานักเลขานุการบริษัทและกากับดูแลกิจการ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
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หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย มอบหมายให้เป็นผู้รับการ
ติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับการมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 มีประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1
วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทาแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

4.1.2 บริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องที่
ครบถ้วน ถูกต้อง
4.2 เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประชุ ม เป็ นไปอย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ บริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ ท่ ีจ ะไม่ บรรจุ เ รื่ อง
ดังต่ อไปนีเ้ ป็ นวาระการประชุม
4.2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุ อัน
สมควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
4.2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการได้
4.2.3 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4.2.4 เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนน
เสียงที่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้ นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ
4.2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่มี
ความจาเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
4.2.6 เรื่องทีเ่ สนอโดยผู้ถือหุ้นที่มคี ุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
4.2.7 เรื่องทีเ่ ป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
4.2.8 เรื่องทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่
4.2.9 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้ว
4.2.10 เรื่องที่ซากั
้ บเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
4.3 การส่ งคาถามล่ วงหน้ า
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามได้ล่วงหน้าโดยกรอก“แบบฟอร์มส่งคาถาม” ให้ครบถ้วน และนาส่งถึงบริษัทภายในวันที่
31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยูใ่ นข้อ 4.1.1
4.4 การพิจารณา
4.4.1 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหากผู้ถือหุ้นให้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดาเนินการ
แก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทาการก่อนวันหยุด
นัน้ ) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565
4.4.2 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะกาหนดในหนังสือนัดประชุม
และระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
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4.4.3 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อม
ระบุเหตุผล
4.3.4 การพิจารณาคาถามล่วงหน้า คณะกรรมการจะตอบคาถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็
ตาม บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคาถาม และ/หรือ ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม
5. การสงวนสิทธิ
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคาขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอและ
ได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไป
ตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนด
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