ที่ BTS 2874/2560
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
เรื่อง

ขอเชิญผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เอกสารแนบทาย หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเขารับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ของบริษัท บีทีเอส
กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญใหผูถือหุนเสนอวาระการ
ประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2561 โดยผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนดไดตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเผยแพรเอกสารฉบับเดียวกันนี้ไวบนเว็บไซตของ
บริษัทฯ ที่ http://www.btsgroup.co.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช
เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบทาย
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุม
และชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ของ บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการปฏิบัติตอ
ผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน เพื่อสงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อันเปน
ปจจัยหนึ่งในการนํามาซึ่งความสําเร็จของกิจการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระ
การประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนา กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกป
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 นี้ บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและ
ชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนา โดยสามารถใชสิทธิได ตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2561 และเพื่อใหมีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปรงใส บริษัทฯ จึงกําหนดหลักเกณฑและ
ขั้นตอน และเผยแพรไวดังนี้
1.

2.

คุณสมบัติของผูถือหุน
ผูถือหุนที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1
เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได และ
(1)
มีสัดสวนการถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
หรือ
(2)
มีสัดสวนการถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 3 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
โดยผูถือหุนทุกคนตองถือหุนอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่ไดมาซึ่งหุน
จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
การเสนอวาระการประชุม
2.1
เรื่องที่จะไมบรรจุเปนวาระการประชุม
(1)
เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานที่ กํา กั บ ดู แ ลบริ ษัท ฯ หรือ ไมเปนไปตามวั ต ถุป ระสงค ขอ บังคับ มติที่ป ระชุ ม
ผูถือหุน หรือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(2)
เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และขอเท็จจริงที่ผูถือหุนกลาวอางไมได
แสดงใหเห็นวามีความไมปกติของเรื่องดังกลาว
(3)
เรื่องที่เปนงานประจําหรือเปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เวนแตเปนกรณีที่
กอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม
(4)
เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได
(5)
เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ
(6)
เรื่องที่ผูถือหุนเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และไดรับ
มติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ โดยที่ขอเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
(7)
เรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว
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(8)

2.2

2.3

เรื่องที่ใหขอมูลเอกสารหลักฐานไมครบถวน ไมเพียงพอ มีขอความที่ไมตรงตามความจริง
มีขอเสนอที่คลุมเครือ หรือเสนอมาไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด
(9)
เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุม
(1)
หลักฐานการถือหุน เพื่อแสดงวาตนมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ไดแก หนังสือรับรองจาก
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย หรื อ หลั ก ฐานอื่ น จากตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย หรื อ บริ ษั ท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
(2)
แบบเสนอวาระการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2561 (แบบ ก.) ในส ว นท า ยของ
หลักเกณฑนี้ ซึ่งลงนามครบถวนโดยผูถือหุน
(3)
เอกสารแสดงตนของผูถือหุนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา : สํ า เนาบั ต รประชาชน / หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป น ชาว
ตางประเทศ)
กรณีนิติบุคคล
: สําเนาหนังสื อ รับ รองนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือ น และ
สํ า เนาบั ต รประชาชน / หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป น ชาว
ตางประเทศ) ของตัวแทนผูมีอํานาจที่ลงนามในแบบ ก.
(4)
กรณี ที่ ผู ถื อ หุ น มี ก ารแก ไ ขคํ า นํ า หน า ชื่ อ ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล จะต อ งแนบสํ า เนาหลั ก ฐานการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(5)
แบบ ก. 1 ฉบับ ใชสําหรับ 1 วาระ เทานั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ใหทําแบบ ก. ของ
แตละวาระแยกจากกัน
(6)
กรณีเสนอวาระโดยผูถือหุนหลายรายรวมกัน ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและ
ลงลายมือชื่อในแบบ ก. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุนและเอกสารแสดงตนของผูถือหุน
แตละรายใหครบถวน ในการนี้ ใหกรอกชื่อผูถือหุนซึ่งผูถือหุนรวมกันทุกรายมอบหมายให
เปนผูรับการติดตอแทน 1 ชื่อ และใหถือวาการที่บริษัทฯ ติดตอกับผูไดรับมอบหมายดังกลาว
เปนการติดตอกับผูถือหุนทุกราย
(7)
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)
การสงเอกสาร
(1)
สงเอกสารตางๆ ตามขอ 2.2 ใหถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่อใหบริษัทฯ
สามารถกลั่นกรองขอมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอ
ในการพิ จ ารณาระเบี ย บวาระการประชุ ม ได โดยจั ด ส ง ทางจดหมายลงทะเบี ย นตาม
ที่อยู ดังนี้
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
ชั้น 15 อาคารทีเอสทีทาวเวอร เลขที่ 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(2)
กอนนําสงตนฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผูถือหุนอาจนําสงสําเนาเอกสารอยางไมเปนทางการ
ไดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสของเลขานุการบริษัทที่ CompanySecretary@btsgroup.co.th
หรือทางโทรสารที่ 0-2273-8610
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2.4

3.

ขั้นตอนการพิจารณา
(1)
เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตนใหคณะกรรมการ โดยดําเนินการดังนี้
(1.1) หากปรากฏวาผูถือหุนมีคุณสมบัติไมครบถ วนตามขอ 1. เลขานุการบริษัท จะส ง
หนังสือแจงผูถือหุนเพื่อทราบการปดเรื่องภายในวันที่ 9 เมษายน 2561
(1.2) หากปรากฏวาผูถือหุนมีคุณสมบัติครบตามขอ 1. แตขอมูลหรือเอกสารไมครบถวน
หรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนภายในวันที่ 9 เมษายน
2561 และหากผูถือหุนไมดําเนินการแกไขหรือใหขอมูลหรือนําสงเอกสารใหถูกตอง
ครบถวนภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุน
เพื่อทราบการปดเรื่อง
(1.3) กรณีที่ไมเขาขายตามวรรค (1.1) หรือ (1.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการ
(2)
คณะกรรมการจะเป น ผู พิ จ ารณาความเหมาะสมของวาระการประชุ ม ที่ จ ะนํ า เสนอต อ
ที่ประชุมผูถือหุน โดยเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการประชุม จะตองไมมีลักษณะเขาขายตาม
ขอ 2.1 เวนแตคณะกรรมการจะพิจารณาเปนอยางอื่น
(3)
เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ
จะแจ ง ในหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ว า เป น วาระที่ กํ า หนดโดยผู ถื อ หุ น พร อ มความเห็ น ของ
คณะกรรมการ
(4)
เรื่ องที่ ไมผา นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ บริษัท ฯ จะส งหนังสือ แจงมติ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการพรอ มเหตุผลใหผูถือ หุนที่เสนอวาระการประชุม ดังกลาวทราบภายในวั น
ทําการถัดไปนับแตวันมีมติ และแจงเปนเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผูถือหุน
โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกลาวไวดวย
การเสนอชื่อกรรมการ
3.1
บุคคลที่จะเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(1)
มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตอ งหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากั ด กฎหมาย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และหนวยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวของ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และในกรณีที่เปนการสรรหาบุคคลเพื่อ
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ และกรณีกรรมการตรวจสอบ จะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด
(2)
มีความรูและความสามารถที่เปนประโยชนอยางสําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ
(3)
มีความเปนอิส ระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย มีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ สามารถทุมเทในการทํางานใหกับบริษัทฯ ไดอยาง
เต็มที่
(4)
มีประวัติการทํางานที่ดี ไมประกอบกิจการหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปน
หุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ
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3.2

3.3

เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ
(1)
หลักฐานการถือหุน เพื่อแสดงวาตนมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ไดแก หนังสือรับรองจาก
บริษัท หลัก ทรัพ ย หรือ หลัก ฐานอื่น จากตลาดหลัก ทรัพ ยแ หง ประเทศไทย หรือ บริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
(2)
แบบเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการ ในการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น
ประจําป 2561 (แบบ ข.) ในสวนทายของหลักเกณฑนี้ ซึ่งลงนามครบถวนโดยผูถือหุน
(3)
แบบแสดงขอมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเปนกรรมการและหนังสือใหความยินยอม (แบบ ค.)
ในสวนทายของหลักเกณฑนี้ ซึ่งลงนามครบถวนโดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ
(4)
เอกสารประกอบการพิ จ ารณาด า นคุ ณ สมบั ติ ได แ ก การศึ ก ษาและประวั ติ ก ารทํ า งาน
(Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ
(5)
เอกสารแสดงตนของผูถือหุนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา : สํ า เนาบั ต รประชาชน / หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป น ชาว
ตางประเทศ)
กรณีนิติบุคคล
: สํ าเนาหนังสือ รับ รองนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือ น และ
สํ า เนาบั ต รประชาชน / หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป น ชาว
ตางประเทศ) ของตัวแทนผูมีอํานาจที่ลงนามในแบบ ข.
(6)
กรณี ที่ ผู ถื อ หุ น มี ก ารแก ไ ขคํ า นํ า หน า ชื่ อ ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล จะต อ งแนบสํ า เนาหลั ก ฐานการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(7)
แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบับ ใชสําหรับการเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เทานั้น หากมีการเสนอ
ชื่อบุคคลหลายคนเปนกรรมการ ใหทําแบบ ข. และแบบ ค. ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ
แตละราย
(8)
กรณีเสนอชื่อกรรมการโดยผูถือหุนหลายรายรวมกัน ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของ
ตนและลงลายมือชื่อในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุนและเอกสารแสดงตนของ
ผู ถื อ หุ น แต ล ะรายให ค รบถ ว น ในการนี้ ให ก รอกชื่ อ ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง ผู ถื อ หุ น ร ว มกั น ทุ ก ราย
มอบหมายใหเปนผูรับการติดตอแทน 1 ชื่อ และใหถือวาการที่บริษัทฯ ติดตอกับผูได รับ
มอบหมายดังกลาวเปนการติดตอกับผูถือหุนทุกราย
(9)
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)
การสงเอกสาร
(1)
สง เอกสารตางๆ ตามขอ 3.2 ใหถึ งบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่อใหบ ริษัท ฯ
สามารถกลั่นกรองขอมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา โดยจัดสงทางจดหมาย
ลงทะเบียนตามที่อยูดังนี้
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
ชั้น 15 อาคารทีเอสทีทาวเวอร เลขที่ 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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(2)

3.4

กอนนําสงตนฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผูถือหุนอาจนําสงสําเนาเอกสารอยางไมเปนทางการ
ไดทางจดหมายอิเล็ก ทรอนิกสของเลขานุการบริษัท ที่ CompanySecretary@btsgroup.co.th
หรือทางโทรสารที่ 0-2273-8610
ขั้นตอนการพิจารณา
(1)
เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตนใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน โดยดําเนินการดังนี้
(1.1) หากปรากฏว าผูถือหุนมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 1. เลขานุการบริษัท จะส ง
หนังสือแจงผูถือหุนเพื่อทราบการปดเรื่องภายในวันที่ 9 เมษายน 2561
(1.2) หากปรากฏวาผูถือหุนมีคุณสมบัติครบตามขอ 1. แตขอมูลหรือเอกสารไมครบถวน
หรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนภายในวันที่ 9 เมษายน
2561 และหากผูถือหุนไมดําเนินการแกไขหรือใหขอมูลหรือนําสงเอกสารใหถูกตอง
ครบถวนภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุน
เพื่อทราบการปดเรื่อง
(1.3) กรณีที่ไมเขาขายตามวรรค (1.1) หรือ (1.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(2)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการตอไป โดย
บุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 3.1 เวนแตคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน หรือคณะกรรมการจะพิจารณาเปนอยางอื่น
(3)
บุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อเปนบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมผูถือหุน และบริษัทฯ จะระบุในหนังสือ
เชิญประชุมวาเปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน พรอมความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการ
(4)
บุ ค คลที่ ไ ม ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน หรื อ
คณะกรรมการ บริษัทฯ จะสงหนังสือแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน หรือคณะกรรมการใหผูถือหุนที่เสนอชื่อกรรมการดังกลาวทราบภายในวันทําการ
ถัดไปนับแตวันมีมติคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน หรือคณะกรรมการ และ
แจงเปนเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผูถือหุน
************************************
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แบบ ก.
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
(1)
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................................................
เปนผูถือหุนของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จํานวน ............................... หุน อาศัยอยู
บานเลขที่ ................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง................................................... อําเภอ/เขต
....................................................จั ง หวั ด ......................................หมายเลขโทรศั พ ท บ า น/ที่ ทํ า งาน
................................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ........................................... E-mail ...................................................
(2)
ข า พเจ า มี ค วามประส งค ข อ เ ส น อ ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ มสามั ญ ผู ถื อ หุ นปร ะจํ าป 2561 เรื่ อ ง
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
โดยมีขอมูล / ขอเท็จจริง / เหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ที่ไดลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน ................... แผน
(3)
ขาพเจาขอมอบหมายใหผูถือหุนราย นาย/นาง/นางสาว ............................................................................
เปนผูถือหุนที่ไดรับมอบหมายจากขาพเจา ตามหลักเกณฑขอ 2.2 (6)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกตองทุกประการ
และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
......................................................... ผูถือหุน
(.......................................................)
วันที่ .........................................................
หมายเหตุ
1. ผูถือหุนตองแนบเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑขอ 2.2 และสงตนฉบับเอกสารใหถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
โ ด ย ผู ถื อ หุ น สามารถส ง สํ า เ น า เอกสารอย า งไม เ ป นทางการได ท างจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ทที่
CompanySecretary@btsgroup.co.th หรือทางโทรสารที่ 0-2273-8610 กอนสงตนฉบับเอกสาร
2. แบบ ก. 1 ฉบับ ใชสําหรับ 1 วาระ เทานั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ใหทําแบบ ก. ของแตละวาระแยกจากกัน
3. กรณีเสนอวาระโดยผูถือหุนหลายรายรวมกัน ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ก. นี้ ตลอดจนแนบ
หลักฐานการถือหุนและเอกสารแสดงตนของผูถือหุนแตละรายใหครบถวน
4. กรณีที่ผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
5. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผูถือหุนที่ใหขอมูลหรือสงเอกสารหลักฐานไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัติไม
ครบถวน
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แบบ ข.
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
(1)
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................................
เปนผูถือหุนของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จํานวน ............................... หุน อาศัยอยู
บานเลขที่ ................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง................................................... อําเภอ/เขต
....................................................จั ง หวั ด ......................................หมายเลขโทรศั พ ท บ า น/ที่ ทํ า งาน
................................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ........................................... E-mail ...................................................
(2)
ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................... อายุ ............. ป
เปนกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และมี
ขอมูลและหลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ ตามแบบแสดงขอมูลของบุคคลที่
เสนอชื่อเปนกรรมการและหนังสือใหความยินยอม (แบบ ค.) พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก
การศึกษาและประวัติการทํางาน
(3)
ขาพเจาขอมอบหมายให นาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................
เปนผูไดรับมอบหมายจากขาพเจา ตามหลักเกณฑขอ 3.2 (8)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน หลักฐานการถือหุน แบบ ค. และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกตอง
ทุกประการ และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
...................................................... ผูถือหุน
(.....................................................)
วันที่ ......................................................

หมายเหตุ
1. ผูถือหุนตองแนบแบบแสดงขอมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเปนกรรมการและหนังสือใหความยินยอม (แบบ ค.) พรอมเอกสารหลักฐานตามที่
กําหนดไวในหลักเกณฑขอ 3.2 และสงตนฉบับเอกสารใหถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยผูถือหุนสามารถสงสําเนาเอกสาร
อย า งไม เ ป น ทางการได ท างจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่ CompanySecretary@btsgroup.co.th หรื อ ทางโทรสารที่
0-2273-8610 กอนสงตนฉบับเอกสาร
2. แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบับ ใชสําหรับการเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เทานั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเปนกรรมการ ใหทําแบบ ข.
และแบบ ค. ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อแตละราย
3. กรณีเสนอชื่อกรรมการโดยผูถือหุนหลายรายรวมกัน ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ข. ตลอดจน
แนบหลักฐานการถือหุนและเอกสารแสดงตนของผูถือหุนแตละรายใหครบถวน
4. กรณีที่ผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
5. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผูถือหุนที่ใหขอมูลหรือสงเอกสารหลักฐานไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัติไม
ครบถวน
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แบบ ค.
แบบแสดงขอมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเปนกรรมการและหนังสือใหความยินยอม

รูปถาย

1.
(1)

ประวัติสวนตัว
ขอมูลทั่วไป (โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย):
..............................................................................................................................
ชื่อ / นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): ..............................................................................................................................
สัญชาติ ................................................ วัน/เดือน/ป เกิด: ......................................... อายุ .................................... ป
อาศัยอยูบานเลขที่ ................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง...................................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด..............................................หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน
......................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................... E-mail ...................................................

(2)

วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสําเนาหลักฐานการศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป
ป
...........................
...........................
...........................
...........................

สถาบันการศึกษา
สาขาวิชา
.................................................................................. ............................................
.................................................................................. ............................................
.................................................................................. ............................................
.................................................................................. ............................................

การอบรมที่เกี่ยวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปที่เขารับการอบรม
 Director Certification Program (DCP)
.....................................................
 Director Accreditation Program (DAP)
.....................................................
 Audit Committee Program (ACP)
.....................................................
 The Role of the Compensation Committee (RCC)
.....................................................
 Role of the Nomination & Governance Committee (RNG)
.....................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................................
.....................................................
(3)

ประวัติการทํางาน (โปรดแนบประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
ป
บริษัท
ตําแหนง
...........................
................................................................................ ...............................................
...........................
................................................................................ ...............................................
...........................
................................................................................ ...............................................
...........................
................................................................................ ...............................................
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(4)

จํานวนหลักทรัพยที่ถือในบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลที่ตนหรือคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะถือหุนเกินรอยละ 30 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลาว)
หุนสามัญ BTS
จํานวน ........................................หุน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W3
จํานวน ........................................หนวย

(5)

การมีสวนไดเสีย ทางตรง/ทางออม (โปรดระบุลักษณะของรายการและลักษณะสวนไดเสียพรอมระบุมูลคาของ
รายการ)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

2.

การไมมีลักษณะตองหามและการใหความยินยอม
ขาพเจา ............................................................................................. รับทราบและใหความยินยอมในการถูกเสนอ
ชื่อเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2561 และขอรับรองวาขอมูลของขาพเจาขางตน และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกันนี้ ถูกตอง ครบถวน ไมเปน
เท็จ หรือไมขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ พรอมกันนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบขอบังคับของ
บริษัทฯ และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งหลักเกณฑตามขอ 3.1 และ
หากขาพเจาผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนแลว ขาพเจาจะใหความรวมมือกับบริษัทฯ
เปนอยางดี และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ตอไป
..............................................บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
(.....................................................)
วันที่ ......................................................
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