บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิ ของผู้ถือหุ้น
ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้
ได้ใช้สทิ ธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการกากับและดูแลกิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท
เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น สามารถใช้ส ิท ธิในการเสนอเรื่อ งที่เกี่ย วกับ การเปลี่ย นแ ปลงที่ส าคัญ ของบริษัท
บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สทิ ธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันที่จะ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการส าหรับ การประชุ ม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจ าปี ของบริษั ท เป็ นการล่ ว งหน้ า ทัง้ นี้ ภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษทั ได้กาหนดสาหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/ หรือเสนอ
ชื่อบุคคลทีจ่ ะเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระ และ/ หรือเสนอชื่อบุคคล
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้
เป็ นกรรมการต้องเป็ นผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ในวันทีเ่ สนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี นนั ้ ๆ
ทัง้ นี้ โดยไม่จากัดสัดส่วนการถือหุน้ ขัน้ ต่า และระยะเวลาการถือครองหุน้
2. เกณฑ์การเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคล
1) เรื่องที่คณะกรรมการจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมดังนี้
(1) เรื่อ งที่ข ดั กับ กฎหมาย ประกาศ ข้อ บังคับ กฎและระเบีย บต่ างๆ ของหน่ ว ยงาน
ราชการ หรือหน่ วยงานทีก่ ากับดูแลบริษทั หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
(2) เรื่องทีเ่ ป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและ ไม่ได้เป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั
(3) เรือ่ งทีบ่ ริษทั ได้ดาเนินการหรือเริม่ ทีจ่ ะดาเนินการไปแล้ว
(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมานับ
จากวันที่ได้มกี ารลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวครัง้ ล่าสุด และได้รบั มติ
สนับสนุนด้วยเสียงทีน่ ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ของบริษทั ทีไ่ ด้ออกและจาหน่าย
แล้วในขณะนัน้ โดยทีข่ อ้ เท็จจริงในเรือ่ งนัน้ ยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
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(5) เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
(6) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็ นเรื่องอยู่ภายในขอบอานาจการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นกรณีท่กี ่ อให้เ กิดความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญ ต่ อ
บริษทั และ/ หรือผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
บุคคลที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัตแิ ละ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) ผูท้ ถ่ี ูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชน และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ผูท้ ถ่ี ูกเสนอชื่อต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจ ความเป็ นอิสระ ปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่
(3) ผู้ท่ถี ู ก เสนอชื่อ เพื่อ รับ แต่ งตัง้ เป็ น กรรมการต้อ งยิน ยอมและรับรองว่า มีคุ ณ สมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ (1) และ (2)
3. ช่องทางและวิ ธีการรับเรื่อง
1) เสนอเรื่องต่อบริษทั ทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาทีเ่ ลขานุ การ
บริษทั Email Address : CompanySecretary@bemplc.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข
0 2641 4610 และส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ พร้อมแนบหลักฐาน
ต่อคณะกรรมการตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
2) หลักฐานและเอกสารแนบดังนี้
- หลักฐานการเป็ นผู้ถอื หุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์หรือ หลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ า รับ การพิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ เป็ นกรรมการและหนั ง สือ ยิน ยอมให้ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ล
(แบบ 35-E2)
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัตกิ ารทางาน
(Curriculum Vitae) ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่
- เอกสารประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
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3) ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่าหนึ่ง วาระต้องจัดทาแบบเสนอ
ระเบียบวาระแยกแต่ละวาระโดยจัดทา 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการมากกว่ า 1 ท่าน ต้องจัดทา
แบบเสนอชีอ่ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ โดยจัดทา 1 แบบต่อ 1 ท่าน พร้อ มลงชื่อ
ไว้เ ป็ น หลัก ฐานให้ค รบถ้ว นและเสนอต่อ คณะกรรมการพร้อมหลักฐานการถือหุ้นและ
เอกสารประกอบเพิม่ เติม (ถ้ามี) โดยทาการแยกเป็ นรายชุดตามระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือแยกเป็ นรายตามบุคคลทีเ่ สนอพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
4) ช่ว งเวลาเปิ ด รับ เรื่อ งตัง้ แต่ว นั ที่ 1 ตุล าคม 2562 ถึง 31 ธัน วาคม 2562 สาหรับ การ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
4. ขัน้ ตอนการพิ จารณา
1) เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูก้ ลันกรองข้
่
อมูลเบือ้ งต้นให้แก่คณะกรรมการโดย
(1) เรื่องที่ผู้ถอื หุ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุ การบริษัท จะแจ้งผู้ถอื หุ้น
ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยหากผู้ถอื หุ้นไม่ดาเนินการแก้ไข และส่งต้ นฉบับ
คืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 เลขานุ การบริษัท จะส่ งหนังสือ แจ้ง
ผูถ้ อื หุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรือ่ ง
(2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มคี ุ ณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุ การบริษัทจะส่ ง
หนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรือ่ งภายในวันที่ 3 มกราคม 2563
(3) เรื่อ งที่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ข้ อ 2. เลขานุ ก ารบริษั ท จะรวบรวมและน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
(4) กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หลายรายถือหุน้ รวมกัน เลขานุ การบริษทั จะแจ้งเรือ่ งตาม ข้อ 2. ไปยัง
ผูถ้ อื หุน้ รายแรกเพียงรายเดียวเท่านัน้
2) คณะกรรมการจะเป็ นผู้พ ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้น
เสนอ ซึ่งจะต้องไม่มลี กั ษณะเข้าข่ายตามข้อ 2. 1) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ น
อย่างอื่น และสาหรับบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนจะเป็ น ผู้พิจารณาความเหมาะสม ตาม
ข้อ บังคับ ของบริษัท เพื่อ เสนอคณะกรรมการต่ อ ไป เว้น แต่ ค ณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
3) เรื่อ งที่ผ่ านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ น ระเบีย บวาระการประชุ ม ใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสาหรับ
เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนัน้ ๆ ทราบ
โดยเร็ว หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั
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