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บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 
ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้
ได้ใช้สทิธใินฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการก ากบัและดูแลกิจการบรษิัทผ่านคณะกรรมการบรษิัท 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท    
บรษิัทจงึเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สทิธใินฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัที่จะ
เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการส าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี้  ภายใต้
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่บรษิทัได้ก าหนดส าหรบัการเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ/ หรอืเสนอ
ชื่อบุคคลทีจ่ะเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ดงันี้ 

1. คณุสมบติัของผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระ และ/ หรือเสนอช่ือบคุคล 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ/หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้
เป็นกรรมการต้องเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตัง้แต่วนัปิดสมุดทะเบยีนครัง้ล่าสุดจนถงึวนัประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปีนัน้ๆ ทัง้นี้ โดยไมจ่ ากดัสดัส่วนการถอืหุน้ขัน้ต ่า และระยะเวลาการถอืครองหุน้   

2. เกณฑก์ารเสนอระเบียบวาระและเสนอช่ือบคุคล  

1) เร่ืองท่ีคณะกรรมการจะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
(1) เรื่องที่ขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน

ราชการ หรอืหน่วยงานทีก่ ากบัดูแลบรษิทั หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ข้อบงัคบั 
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

(2) เรื่องทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ไดเ้ป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั 

(3) เรือ่งทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการหรอืเริม่ทีจ่ะด าเนินการไปแลว้ 

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา     
นบัจากวนัทีไ่ดม้กีารลงมตใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในเรือ่งดงักล่าวครัง้ล่าสุด และไดร้บัมติ
สนบัสนุนดว้ยเสยีงทีน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ของบรษิทัทีไ่ดอ้อกและจ าหน่าย
แลว้ในขณะนัน้ โดยทีข่อ้เทจ็จรงิในเรือ่งนัน้ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 
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(5) เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถู่กตอ้ง หรอืไมส่ามารถตดิต่อได้ 

(6) เรื่องที่คณะกรรมการบรษิัทเหน็ว่าเป็นเรื่องอยู่ภายในขอบอ านาจการบรหิารจดัการ
ของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างมนีัยส าคญัต่อ
บรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้โดยรวม 

2) การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

บุคคลที่ได้รบัเสนอชื่อเพื่อเข้ารบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการต้องมคีุณสมบตัแิละ           
ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 

(1) ผูท้ีถู่กเสนอชื่อต้องมคีุณสมบตัถิูกต้องและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชน และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

(2) ผูท้ีถู่กเสนอชื่อต้องมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกจิ ความเป็นอสิระ ปฏบิตัหิน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวงั ดว้ยความ
ซื่อสตัย ์สามารถทุ่มเทอุทศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ที ่  

(3) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรบัแต่งตัง้เป็นกรรมการต้องยนิยอมและรบัรองว่ามีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามขอ้ (1) และ (2) 

3. ช่องทางและวิธีการรบัเร่ือง  

1) เสนอเรื่องต่อบรษิทัทางไปรษณียล์งทะเบยีนหรอืทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์มาทีเ่ลขานุการ
บรษิทั Email Address :  CompanySecretary@bemplc.co.th  หรอืทางโทรสารหมายเลข 
0 2641 4610 และส่งต้นฉบบัของแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
และ/หรอืแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ พรอ้มแนบหลกัฐาน
ต่อคณะกรรมการตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2564   

2) หลกัฐานและเอกสารแนบดงันี้  

- หลกัฐานการเป็นผู้ถอืหุ้น ได้แก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัยห์รอืหลกัฐานอื่น
จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

- หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล            
(แบบ 35-E2) 

- เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตั ิ ไดแ้ก่ การศกึษา และประวตักิารท างาน 
(Curriculum Vitae) ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ    

- เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี    
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3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมมากกว่าหนึ่ งวาระต้องจดัท าแบบเสนอ
ระเบยีบวาระแยกแต่ละวาระโดยจดัท า 1 แบบต่อ 1 ระเบยีบวาระการประชุม และ/หรอื
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ต้องจดัท า
แบบเสนอชีอ่บุคคลเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้ โดยจดัท า 1 แบบต่อ 1 ท่าน พร้อมลงชื่อ
ไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วนและเสนอต่อคณะกรรมการพรอ้มหลกัฐานการถือหุ้นและ
เอกสารประกอบเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี โดยท าการแยกเป็นรายชุดตามระเบยีบวาระการประชุม 
และ/หรอืแยกเป็นรายตามบุคคลทีเ่สนอพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ   

4) ช่วงเวลาเปิดรบัเรือ่งตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2564 ส าหรบัการประชุม   
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

4. ขัน้ตอนการพิจารณา 

1) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูก้ลัน่กรองขอ้มลูเบือ้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการโดย 

(1) เรื่องที่ผู้ถอืหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง เลขานุการบรษิัทจะแจง้ผู้ถอืหุ้น
ภายในวนัที่ 7 มกราคม 2565 โดยหากผู้ถอืหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบบั
คนืให้ถึงบรษิัทภายในวนัที่ 14 มกราคม 2565 เลขานุการบรษิัทจะส่งหนังสอืแจ้ง         
ผูถ้อืหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่ง 

(2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบรษิัทจะส่ง
หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่งภายในเดอืนมกราคม 2565 

(3) เรื่องที่ เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ  2. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาต่อไป 

(4) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายถอืหุน้รวมกนั เลขานุการบรษิทัจะแจง้เรือ่งตาม ขอ้ 2. ไปยงั
ผูถ้อืหุน้รายแรกเพยีงรายเดยีวเท่านัน้ 

2) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้น
เสนอ ซึ่งจะต้องไม่มลีกัษณะเขา้ข่ายตามข้อ 2. 1) เว้นแต่คณะกรรมการจะพจิารณาเป็น
อย่างอื่น และส าหรบับุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ       
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ตาม
ข้อบังคับของบรษิัท เพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนหรอืคณะกรรมการจะพจิารณาเป็นอยา่งอื่น 

3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใน
หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พรอ้มขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมการ และส าหรบั
เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บรษิัทจะแจง้ให้ผู้ถือหุ้นรายนัน้ๆ ทราบ
โดยเรว็ หลงัจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 


