หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
ห้องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริ เดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

การจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 จะดาเนินการประชุมเป็ นภาษาไทย
ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ ต่างชาติ โปรดนาล่ามผูแ้ ปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

BEM/E/600/M102.001/59
21 มีนาคม 2559
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายงานประจาปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2558
รายละเอียดการจัดสรรเงินกาไร และจ่ายเงินปั นผล
รายละเอียดการสรรหาและประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั เสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
รายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
รายชื่อผูส้ อบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทน
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้ กู้
รายละเอียดของกรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะ
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และวิธกี ารลงคะแนนเสียง
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ข้อบังคับบริษทั และกฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุม (โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 แอทธินี ทาวเวอร์
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเ ดีย น เลขที่ 61 ถนนวิท ยุ แขวงลุม พินี เขตปทุม วัน กรุง เทพมหานคร 10330
โดยกาหนดให้วนั พฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2559 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันศุกร์ท่ี 11 มีนาคม 2559
คณะกรรมการบริษทั กาหนดระเบียบวาระซึง่ บริษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั www.bemplc.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตัง้ แต่วนั ที่ 4 มีนาคม 2559 แล้ว ดังนี้
วาระที่ 1

รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ซึง่
จัดส่งให้กบั ผูถ้ อื หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.bemplc.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
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CONTINUATION
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นควรรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัท ในปี 2558
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ โดยไม่ตอ้ งมีการลงมติ (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1.)

วาระที่ 2

พิ จารณาอนุ ม ตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบก าไรขาดทุ นส าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ
บริษั ท ทางด่ ว นและรถไฟฟ้ ากรุ ง เทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ ผ่ า นการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก
บริษทั สานักงาน อี วาย จากัดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีแ ล้ว
(รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. และ 2.)

การลงมติ

วาระนี้ต้อ งผ่านมติอนุ มตั ิด้ว ยคะแนนเสียงข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกาไร และจ่ายเงิ นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีกาไรสะสมตามงบเฉพาะกิจการที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จานวน 4,611,032,491 บาท บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นได้
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 ซึง่ ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร
และห้ามจ่ายเงินปั นผลกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปั นผลให้
จ่ายตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจากนี้ ต ามข้อ บัง คับ ข้อ 37 บริษัท ต้อ งจัด สรรก าไรสุท ธิป ระจ าปี ส่ว นหนึ่ ง ไว้เ ป็ น
ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ บริษทั
ได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองแล้ว 490,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท เป็ นเงิน 1,069.95 ล้านบาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไร
สะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้จ ัดสรรซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคนื ได้เท่ากับ เงินปั นผลคูณยีส่ บิ สามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด โดย
กาหนดให้วนั จันทร์ท่ี 18 เมษายน 2559 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุน้ (Record Date)
เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน้ วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 (ขึน้ เครื่องหมายXDวันจันทร์ท่ี 11 เมษายน 2559)
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลปี 2558 วันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ ม ตั ิด้ว ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ ้นซึ่ง มาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
2
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วาระที่ 4

พิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ พ้นตาแหน่ งในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อ บัง คับ ของบริษ ัท ข้อ 14 ก าหนดให้ก รรมการออกจากต าแหน่ ง 1 ใน 3
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก
และปี ท่สี องภายหลังการจดทะเบียนนัน้ ให้ใช้วธิ จี บั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ห ลัง ๆ
ต่ อ ไปให้ก รรมการคนที่อ ยู่ใ นตาแหน่ ง นานที่สุด เป็ น ผู ้อ อกจากตาแหน่ ง ตามวาระ
ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 นี้ กรรมการที่พ้นตาแหน่ งตามวาระ 6 คน คือ
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร พลเอกสาเภา ชูศรี นางวัลลภา อัสสกุล ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์ และนายธนา จานุสรณ์
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการที่
ออกตามวาระทัง้ 6 คนในรอบปี ทผ่ี ่านมาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2559 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ ตาแหน่ งตามวาระทัง้ 6 คน คือ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
พลเอกส าเภา ชู ศ รี นางวัล ลภา อัส สกุ ล ม.ล.ประสบชัย เกษมสัน ต์ นายวีร ะพงศ์
ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์ และนายธนา จานุสรณ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการโดยกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ในที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุ มผู้ถือหุ้นแต่ งตัง้ 1.ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 2.พลเอกสาเภา
ชูศรี 3.นางวัลลภา อัสสกุล 4.ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ 5.นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์
และ 6.นายธนา จานุ สรณ์ กรรมการที่พ้น ต าแหน่ ง ตามวาระกลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ ม ตั ิด้ว ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ ้นซึ่ง มาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 6 คน เป็ น
รายบุคคล

วาระที่ 5

พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กาหนดว่า กรรมการมีสทิ ธิ ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัท
ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุ มตั ิ ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรือ
วางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ตามระเบียบของบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนได้พิจ ารณาการก าหนดค่ า ตอบแทน
กรรมการแล้วเห็นควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เพื่ออนุ มตั ิโบนัส
กรรมการสาหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถอื หุ้นอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสาหรับ ปี
2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาทและค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559 ในวงเงิน
ไม่เกิน 18 ล้านบาท (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม

วาระที่ 6

พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กาหนดให้แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อ วัน ที่ 23 กุ มภาพัน ธ์ 2559 ได้
พิจารณาร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงความน่ าเชื่อถือ ความเป็ นอิสระ ความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี การให้คาปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงิน
ได้ทนั เวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2559
โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุ มผู้ถือหุ้นแต่ งตัง้ นางสาววราพร
ประภาศิรกิ ุล หรือนางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กุล หรือนางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล แห่ง
บริษัท สานักงาน อีว าย จากัด คนหนึ่ งคนใดเป็ นผู้สอบบัญชี มีอานาจตรวจสอบและ
ลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั ในปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,505,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ งตัง้ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือนางสาวศิราภรณ์
เอื้ออนันต์กุ ล หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล แห่ง บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
คนหนึ่งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชี มีอานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท
ในปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,505,000 บาท (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ ม ตั ิด้ว ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ ้ นซึ่ง มาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิ จารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปั จจุบนั บริษัทมีเงินกู้ยมื จากธนาคารจานวน 39,764 ล้านบาท และมีโครงการระหว่างการ
ดาเนินการคือ โครงการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึง่ ปั จจุบนั มี
แหล่งเงินทุนจากธนาคารรองรับแล้ว
ตลาดตราสารหนี้ในช่วงนี้มตี น้ ทุนทางการเงินทีล่ ดลงมาก และปริมาณเงินในตลาดยังมีอยู่สงู
เหมาะสมกับการออกหุน้ กูเ้ พื่อปรับลดต้นทุนการเงินของบริษทั และลดความเสีย่ งจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดังนัน้ เพื่อให้บริษทั เป็ นทีร่ จู้ กั ของนักลงทุนในฐานะผูอ้ อกตราสารหนี้และเป็ นทางเลือกหนึ่ง
ของการระดมเงินทุนในการดาเนินงาน รวมถึงเป็ นการบริหารความเสีย่ งในการพึง่ พาแหล่ง
เงินทุนจากสถาบันการเงินผูใ้ ห้กเู้ พียงแหล่งเดียว (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7.)
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ออกและเสนอ
ขายหุน้ กูป้ ระเภทมีหลักประกัน และ/หรือไม่มหี ลักประกันในวงเงินรวมและมูลค่าคงค้าง
ของเงินต้นของหุน้ กูไ้ ม่เกิน 48,000 ล้านบาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่า นมติอ นุ ม ัติด้วยคะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่ า 3 ใน 4
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

ของจ านวนเสีย ง

จึง ขอเรีย นเชิญ ท่ านผู้ถือหุ้น โปรดเข้า ร่ว มประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ด ัง กล่ าวโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยบริษทั จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตัง้ แต่เวลา 12.00 น. หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะบุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมาตาม
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 12.
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน
ท่านสามารถมอบฉันทะให้นายวิฑรู เตชะทัศนสุนทร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ และเป็ นบุคคลทีไ่ ม่มี
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมครัง้ นี้ รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8.
ทัง้ นี้ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2559 หรือยื่น
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ทีป่ ระชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนา
เอกสารและหลักฐานตามรายการทีป่ รากฏในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9. มาแสดงด้วย ทัง้ นี้บริษทั จะดาเนินการประชุมตามขัน้ ตอนและ
วิธกี ารลงคะแนนเสียงตามทีป่ รากฏในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 10. และเป็ นไปตามข้อบังคับบริษทั ตามรายละเอียดสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 13.
โดยมติคณะกรรมการบริษทั

(ดร.วีรพงษ์ รามางกูร)
ประธานกรรมการบริษทั
หมายเหตุ

1.

ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมโปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
ในวันประชุม ทัง้ นี้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้

2.

ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณี
ผู้ลงทุ นต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก
www.bemplc.co.th>นักลงทุนสัมพันธ์>การประชุมผูถ้ อื หุน้ >หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ >2559> สามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2559 (บริษทั แนะนาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่ ท่านสามารถระบุการออกเสียง
ลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ท่ี สานักกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) (สาขา 1)
เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
บริษทั ได้จดั เตรียมอากรแสตมป์ สาหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะทีม่ าลงทะเบียนเพื่อ
เข้าร่วมประชุม
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3.

บริษทั ได้จดั อาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รบั รองผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าร่วมประชุม

4.

ผูถ้ อื หุน้ สามารถสอบถามข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระได้ท่ี
นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ หรือนางภรณี กนิษฐานนท์
สานักกรรมการผูจ้ ดั การ
E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th
โทรสาร
: 0 2641 4610
โทรศัพท์
: 0 2641 4611 ต่อ 8141 หรือ 8400

การจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 จะดาเนินการประชุมเป็ นภาษาไทย
ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ ต่างชาติ โปรดนาล่ามผูแ้ ปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
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