บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิ ของผู้ถือหุ้น
ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้
ได้ใช้สทิ ธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการกากับและดูแลกิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท
เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น สามารถใช้ส ิท ธิใ นการเสนอเรื่อ งที่เ กี่ย วกับ การเปลี่ย นแ ปลงที่ส าคัญ ของบริษัท
บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สทิ ธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันที่จะ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการส าหรับ การประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี ข องบริษัท เป็ น การล่ ว งหน้ า ทัง้ นี้ ภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษทั ได้กาหนดสาหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/ หรือเสนอ
ชื่อบุคคลทีจ่ ะเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ดังนี้
ข้อ 1.

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระ และ/ หรือเสนอชื่อบุคคล
ผูถ้ อื หุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
แต่ งตัง้ เป็ น กรรมการต้อ งเป็ นผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ในวัน ที่เ สนอจนถึงวันประชุม สามัญ
ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี นัน้ ๆ ทัง้ นี้ โ ดยไม่จ ากัด สัด ส่ ว นการถือ หุ้น ขัน้ ต่ า และระยะเวลาการ
ถือครองหุน้

ข้อ 2.

เกณฑ์การเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคล
1)

เรื่องที่คณะกรรมการจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมดังนี้
(1) เรื่อ งที่ข ัด กับ กฎหมาย ประกาศ ข้อ บัง คับ กฎและระเบีย บต่ า งๆ ของ
หน่ ว ยงานราชการ หรือ หน่ ว ยงานที่กากับดูแลบริษัท หรือ ไม่เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น หรือการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษทั
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(2) เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและ
ไม่ได้เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
(3) เรือ่ งทีบ่ ริษทั ได้ดาเนินการหรือเริม่ ทีจ่ ะดาเนินการไปแล้ว
(4) เรื่อ งที่ผู้ถือ หุ้น เคยเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น เพื่อ พิจ ารณาในรอบ 3 ปี
ที่ผ่านมานับจากวันที่ได้มกี ารลงมติในที่ประชุมผู้ถอื หุ้นในเรื่องดังกล่าวครัง้
ล่าสุด และได้รบั มติสนับสนุนด้วยเสียงทีน่ ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ของ
บริษัท ที่ไ ด้อ อกและจาหน่ ายแล้ว ในขณะนัน้ โดยที่ข้อ เท็ จ จริง ในเรื่อ งนัน้
ยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(5) เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
(6) เรื่องทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเป็ นเรื่องอยู่ภายในขอบอานาจการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นกรณีท่กี ่อให้เ กิดความเสียหายอย่าง
มีนยั สาคัญต่อบริษทั และ/ หรือผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
2)

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
บุคคลทีไ่ ด้รบั เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) ผู้ ท่ีถู ก เสนอชื่อ ต้ อ งมีคุ ณ สมบัติ ถู ก ต้ อ งและไม่ ม ีล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชน และพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
(2) ผูท้ ถ่ี ูกเสนอชื่อต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์
ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิจ ความเป็ น อิส ระ ปฏิบ ัติห น้ า ที่ก รรมก ารด้ว ยความ
ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่
(3) ผู้ ท่ีถู ก เสนอชื่อ เพื่อ รับ แต่ ง ตัง้ เป็ นกรรมการต้ อ งยิน ยอมและรับ รองว่ า
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ (1) และ (2)

ข้อ 3.

ช่องทางและวิ ธีการรับเรื่อง
1)

เสนอเรื่องต่ อบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่
เลขานุ การบริษทั Email Address : CompanySecretary@bemplc.co.th หรือ
ทางโทรสารหมายเลข 0 2641 4610 และส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และ/หรือ แบบเสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับการพิจารณา
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ พร้อมแนบหลักฐานต่อคณะกรรมการภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ถึง 31 ธันวาคม 2559
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2)

หลักฐานและเอกสารแนบดังนี้
- หลัก ฐานการเป็ น ผู้ถือ หุ้น ได้แ ก่ หนัง สือ รับ รองจากบริษัท หลัก ทรัพ ย์ห รือ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ และหนั ง สือ ยิน ยอมให้
เปิ ดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2)
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัตกิ าร
ทางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
(ถ้ามี)

ข้อ 4.

3)

ในกรณีท่ผี ู้ถือ หุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุ มมากกว่าหนึ่ งระเบี ยบวาระการ
ประชุม ผูถ้ อื หุน้ ต้องจัดทา 1 แบบต่อระเบียบวาระการประชุม และ/หรือการเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการมากกว่ า 1 ท่าน ต้องจัดทาแบบ
ต่ อ กรรมการ 1 ท่ า น พร้อ มลงชื่อ ไว้เ ป็ น หลัก ฐานให้ค รบถ้ว นและเสนอต่อ
คณะกรรมการพร้อ มหลัก ฐานการถือ หุ้น และเอกสารประกอบเพิ่ม เติม (ถ้ า มี)
โดยท าการแยกเป็ น รายชุดตามระเบีย บวาระการประชุม และ/หรือ ตามจ านวน
กรรมการทีเ่ สนอ

4)

ช่วงเวลาเปิ ดรับเรื่องตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 สาหรับการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560

ขัน้ ตอนการพิ จารณา
1)

เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูก้ ลันกรองข้
่
อมูลเบือ้ งต้นให้แก่คณะกรรมการโดย
(1) เรื่องที่ผู้ถอื หุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุ การบริษทั จะแจ้ง
ผู้ถอื หุ้นภายในวันที่ 6 มกราคม 2560 โดยหากผู้ถอื หุ้นไม่ดาเนินการแก้ไข
และส่ งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 เลขานุ การ
บริษทั จะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรือ่ ง
(2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถอื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุ การบริษทั
จะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรือ่ งภายในวันที่ 6 มกราคม 2560
(3) เรื่องที่เป็ นไปตามเกณฑ์ขอ้ 2. เลขานุ การบริษทั จะรวบรวมและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
(4) กรณีท่ผี ู้ถือ หุ้นหลายรายถือ หุ้นรวมกัน เลขานุ การบริษัท จะแจ้งเรื่อ งตาม
ข้อ 2. ไปยังผูถ้ อื หุน้ รายแรกเพียงรายเดียวเท่านัน้
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2)

คณะกรรมการจะเป็ น ผู้พิจ ารณาความเหมาะสมของระเบีย บวาระการป ระชุ ม
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ ซึง่ จะต้องไม่มลี กั ษณะเข้าข่ายตามข้อ 2. 1) เว้นแต่คณะกรรมการ
จะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น และ
ส าหรับ บุ ค คลที่ไ ด้ ร ับ การเสนอชื่อ เพื่อ รับ การพิจ ารณาแต่ ง ตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ตามข้อ บัง คับของบริษัท เพื่อ เสนอคณะกรรมการต่ อ ไป เว้น แต่ ค ณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น

3)

เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
และสาหรับเรือ่ งทีไ่ ม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้
รายนัน้ ๆ ทราบโดยเร็ว หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั
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