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บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 
 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้
ได้ใช้สทิธใินฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการก ากบัและดูแลกิจการบรษิัทผ่านคณะกรรมการบรษิัท 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท    
บรษิัทจงึเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สทิธใินฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัที่จะ
เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี้  ภายใต้
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่บรษิทัได้ก าหนดส าหรบัการเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ/ หรอืเสนอ
ชื่อบุคคลทีจ่ะเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ดงันี้ 
 
ข้อ 1. คณุสมบติัของผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระ และ/ หรือเสนอช่ือบคุคล 

ผูถ้อืหุ้นที่จะเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ/หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณา
แต่งตัง้เป็นกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในวนัที่เสนอจนถึงวันประชุมสามญั       
ผู้ถือหุ้นประจ าปีนัน้ๆ ทัง้นี้โดยไม่จ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นขัน้ต ่ า และระยะเวลาการ      
ถอืครองหุน้   

 
ข้อ 2. เกณฑก์ารเสนอระเบียบวาระและเสนอช่ือบคุคล  

1) เร่ืองท่ีคณะกรรมการจะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

(1) เรื่องที่ข ัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของ
หน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานที่ก ากับดูแลบรษิัท หรอืไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น หรอืการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ของบรษิทั 



  2 

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและ 
ไมไ่ดเ้ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

(3) เรือ่งทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการหรอืเริม่ทีจ่ะด าเนินการไปแลว้ 

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปี         
ที่ผ่านมานับจากวนัที่ได้มกีารลงมตใินที่ประชุมผู้ถอืหุ้นในเรื่องดงักล่าวครัง้
ล่าสุด และไดร้บัมตสินบัสนุนดว้ยเสยีงทีน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ของ
บริษัทที่ได้ออกและจ าหน่ายแล้วในขณะนัน้ โดยที่ข้อเท็จจรงิในเรื่องนัน้     
ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญั 

(5) เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถู่กตอ้ง หรอืไมส่ามารถตดิต่อได้ 

(6) เรื่องทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเป็นเรื่องอยู่ภายในขอบอ านาจการบรหิาร
จดัการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกดิความเสยีหายอย่าง    
มนียัส าคญัต่อบรษิทั และ/ หรอืผูถ้อืหุน้โดยรวม 

 
2) การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการต้องมคีุณสมบตัิ
และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 

(1) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ        
ตลาดหลกัทรพัย ์  

(2) ผูท้ีถู่กเสนอชื่อตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความ
ระมดัระวงั ดว้ยความซื่อสตัย ์สามารถทุ่มเทอุทศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ที ่  

(3) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับแต่งตัง้เป็นกรรมการต้องยินยอมและรับรองว่า          
มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ (1) และ (2) 

  

ข้อ 3. ช่องทางและวิธีการรบัเร่ือง  

1) เสนอเรื่องต่อบรษิัททางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่
เลขานุการบรษิทั Email Address :  CompanySecretary@bemplc.co.th  หรอื
ทางโทรสารหมายเลข 0 2641 4610 และส่งต้นฉบบัของแบบเสนอระเบยีบวาระการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี และ/หรอืแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณา
แต่งตัง้เป็นกรรมการ พรอ้มแนบหลกัฐานต่อคณะกรรมการภายในวนัที ่1 ตุลาคม 2560 
ถงึ 31 ธนัวาคม 2560   

 

mailto:CompanySecretary@bemplc.co.th
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2) หลกัฐานและเอกสารแนบดงันี้  

- หลักฐานการเป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย์หรือ     
หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

- หลกัฐานการให้ความยนิยอมของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ และหนังสือยินยอมให้
เปิดเผยขอ้มลู (แบบ 35-E2) 

- เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตั ิ ไดแ้ก่ การศกึษา และประวตักิาร
ท างาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ    

- เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ 
(ถา้ม)ี    

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งระเบียบวาระการ
ประชุม ผูถ้อืหุน้ต้องจดัท า 1 แบบต่อระเบยีบวาระการประชุม และ/หรอืการเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ต้องจดัท าแบบ  
ต่อกรรมการ 1 ท่าน พร ้อมลงชื่อไว ้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วนและเสนอต่อ
คณะกรรมการพร้อมหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)      
โดยท าการแยกเป็นรายชุดตามระเบียบวาระการประชุม และ /หรอืตามจ านวน
กรรมการทีเ่สนอ   

4) ช่วงเวลาเปิดรบัเรื่องตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560 ส าหรบัการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

 
ข้อ 4. ขัน้ตอนการพิจารณา 

1) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูก้ลัน่กรองขอ้มลูเบือ้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการโดย 

(1) เรื่องที่ผู้ถอืหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง เลขานุการบรษิทัจะแจ้ง   
ผู้ถอืหุ้นภายในวนัที่ 5 มกราคม 2561 โดยหากผู้ถอืหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข 
และส่งต้นฉบบัคืนให้ถึงบรษิัทภายในวนัที่ 12 มกราคม 2561 เลขานุการ
บรษิทัจะส่งหนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่ง 

(2) เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุ้นที่มคีุณสมบตัไิม่ครบถ้วนตามขอ้ 1. เลขานุการบรษิทั
จะส่งหนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่งภายในวนัที ่5 มกราคม 2561 

(3) เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑข์อ้ 2. เลขานุการบรษิทัจะรวบรวมและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาต่อไป 

(4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายถือหุ้นรวมกัน เลขานุการบรษิัทจะแจ้งเรื่องตาม   
ขอ้ 2. ไปยงัผูถ้อืหุน้รายแรกเพยีงรายเดยีวเท่านัน้ 
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2) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุม        
ทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ ซึง่จะต้องไม่มลีกัษณะเขา้ข่ายตามข้อ 2. 1) เว้นแต่คณะกรรมการ
จะพจิารณาเป็นอยา่งอื่น และ 

ส าหรับบุคคลที่ได้ร ับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ       
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการ    
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรอืคณะกรรมการจะพจิารณาเป็นอย่างอื่น 

3) เรื่องที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม
ในหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี พรอ้มข้อคดิเหน็ของคณะกรรมการ 
และส าหรบัเรือ่งทีไ่มผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้
รายนัน้ๆ ทราบโดยเรว็ หลงัจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


