บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
1) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว…………………………………...………………..เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ บีอเี อ็ม โดยถือหุน้ สามัญ…….....………..……หุน้
อยูบ่ า้ นเลขที…
่ ………….ถนน………………………….ตาบล/ แขวง………………….……………….
อาเภอ / เขต…………………จังหวัด……..…………หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ………………………..
หมายเลขโทรศัพท์ทบ่ี า้ น / ทีท่ างาน ………………………… E-mail (ถ้ามี)……………………….……
2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว ……………………………………..………
อายุ ……....….. ปี ซึง่ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษทั เป็ น
กรรมการของบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสือให้ความ
ยิน ยอมของบุ ค คลที่ไ ด้ ร ับ การเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจ ารณาด้า นคุ ณ สมบัติ ได้แ ก่
การศึกษา และประวัตกิ ารทางาน อีกทัง้ เอกสารประกอบอื่นเพิม่ เติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้ว
ทุกหน้า จานวน ………………… แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อรับการพิ จารณาแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการนี้
หลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่นทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ และ
เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
....……………………...………….. ผูถ้ อื หุน้
(……...…………………………….)
วันที…
่ …………………..………….
3) ข้าพเจ้านาย / นาง / นางสาว …………………………………………… บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ น
กรรมการตาม 2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม 2) ข้างต้น
รวมทัง้ ยอมรับปฏิบตั ติ ามการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อ
ไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
….....…………………………… บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
(...…………………...…………...)
วันที…
่ ……………………………
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หมายเหตุ
1. ผู้ถอื หุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ม ี
อานาจทีไ่ ด้ลงชื่อในแบบฉบับนี้ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือ หุ้นสามารถส่ง แบบมาที่เ ลขานุ การบริษัท ทางจดหมายอิเล็กทรอนิค ส์ท่ี E-mail Address:
CompanySecretary@bemplc.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2641 4610 และส่งต้นฉบับของ
แบบภายหลังทันที
3. ต้นฉบับของแบบจะต้องส่งถึงบริษทั ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษทั และเสนอทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
4. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบ และ
ลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์
5. กรณีท่ผี ู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการมากกว่ า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้อง
จัดทาแบบ 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน และดาเนินการตามหลักเกณฑ์
6. กรณีผถู้ อื หุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี
คุ ณ สมบัติไ ม่ ค รบถ้ ว น หรือ บุ ค คลที่ไ ด้ร บั การเสนอชื่อ มีคุ ณ สมบัติไ ม่ ค รบถ้ ว น หรือ มีล ัก ษณะ
ต้องห้าม
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