เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องเพลนารี 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ

1. เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เพื่อความรวดเร็ วในการลงทะเบียน
โปรดนาหนังสื อมอบฉันทะซึ่ งพิมพ์บาร์ โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
2. ด าเนิ นการประชุ มเป็ นภาษาไทยในกรณี ผู ้ ถื อหุ ้ น ต่ า งชาติ
โปรดนาล่ามผูแ้ ปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

BEM/E/600/M102.001/60
20 มีนาคม 2560
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560

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.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
รายงานประจาปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2559
รายละเอียดการจัดสรรเงินกาไร และจ่ายเงินปั นผล
รายละเอียดการสรรหาและประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั เสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
รายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
รายชื่อผูส้ อบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทน
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 (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ )ิ ์

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลนารี 1 - 2 ศูน ย์ก ารประชุม แห่ง ชาติส ริ ิก ิติ ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุง เทพฯ โดยกาหนดให้วนั พุธที่ 8 มีนาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธปี ิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม 2560
จากการที่บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สทิ ธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษทั จึง
ก าหนดวาระการประชุ ม ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล และรายละเอี ย ด ในวาระต่ า งๆ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.bemplc.co.th เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2560 รายละเอียดมีดงั นี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2559 จัดขึน้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยบริษทั ได้
จั ด ท ารายงานการประชุ ม แล้ ว เส ร็ จ และเผยแพร่ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.bemplc.co.th ตัง้ แต่วนั ที่ 19 เมษายน 2559 นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่วดิ โี อ

บันทึกการประชุมในแต่ ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิ ดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
2559 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1.)

การลงมติ

วาระนี้ต้อ งผ่านมติอนุ ม ตั ิด้ว ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ ้นซึ่ง มาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ซึง่
จัดส่งให้กบั ผูถ้ อื หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.bemplc.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ โดยไม่ตอ้ งมีการลงมติ (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2.)

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุ ม ตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบก าไรขาดทุ นส าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีแ ล้ว
(รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2. และ 3.)

การลงมติ

วาระนี้ต้อ งผ่านมติอนุ มตั ิด้ว ยคะแนนเสียงข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกาไร และจ่ายเงิ นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษทั มีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี 2559 เป็ นเงิน 2,562,914,187 บาท
และไม่มีข าดทุน สะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แ ก่ผู้ ถือ หุ้นได้ตาม
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร
และห้ามจ่ายเงินปั นผลกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปั นผลให้
จ่ายตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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นอกจากนี้ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 37 บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้
เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่
บริษทั ได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2559 เป็ นเงิน 128,200,000 บาท
การพิจารณาจ่ายเงินปั นผล บริษทั จะคานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้
ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปั นผลที่เห็นว่าเหมาะสม
โดยบริษทั จะยังคงมีเงินสดสารองเพื่อรองรับการขยายตัวและลงทุ นในโครงการทางธุรกิจ
ของบริษทั ได้อย่างต่อเนื่อง
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2559 บริษัทมีกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นเงิน 2,562,914,187 บาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 อนุ มตั ิการจัดสรรเงินกาไร โดยจัดสรรเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายสาหรับปี 2559 เป็ นเงิน 128,200,000 บาท และจ่ายเงินปั นผลสาหรับงวดครึ่ง
ปี หลังของปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท เป็ นเงิน 917,100,000 บาท ดังนัน้ รวมการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวดครึง่ ปี แรกของปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาทแล้ว
เงินปั นผลสาหรับปี 2559 เท่ากับอัตราหุน้ ละ 0.11 บาท เป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,681,350,000 บาท
โดยกาหนดให้วนั ศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date)
เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธปี ิ ด สมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 (ขึน้ เครื่องหมาย XD วันพุธที่ 19 เมษายน
2560) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลงวดครึง่ ปี หลังของปี 2559 วันพฤหัสบดีท่ี 4 พฤษภาคม
2560 ในกรณี ท่ีท่ี ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2560 อนุ ม ัติ ก ารจ่ า ยเงิน ปั น ผล
(รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ ม ตั ิด้ว ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ ้นซึ่ง มาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิ จารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ พ้นตาแหน่ ง
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ท่ี
สองภายหลังการจดทะเบียนนัน้ ให้ใช้วธิ จี บั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ งตามวาระ ซึง่ อาจถูกเลือก
เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 นี้ กรรมการทีพ่ น้ ตาแหน่ งตามวาระ 6 คน คือ
นายปลิว ตรีวศิ วเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สฤษดิ ์ ตันติสุวณิชย์กุล
นายธีรพันธ์ เตชะศิรนิ ุกลู ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และ นางพเยาว์ มริตตนะพร
และจากการที่บ ริษัท ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถ ือหุ ้น มีสทิ ธิเ สนอชื่อ บุค คลเพื่อให้แต่ง ตัง้ เป็ น
กรรมการเป็ น การล่ว งหน้า นัน้ ไม่ม ผี ู้ถ ือ หุ ้น รายใดเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ พิจ ารณา และ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นควรนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษ ัท พิจ ารณาน าเสนอที ่ป ระชุม สามัญ ผู ้ถ ือ หุ ้น ประจ าปี 2560 พิจ ารณาแต่ง ตั ง้
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กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 6 คน กลับ เข้า ดารงตาแหน่ ง กรรมการอีก วาระหนึ่ง คือ
นายปลิว ตรีวศิ วเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สฤษดิ ์ ตันติสุวณิชย์กุล
นายธีรพันธ์ เตชะศิรนิ ุกลู ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และ นางพเยาว์ มริตตนะพร
ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้
ออกเสียงในทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่ า ตอบแทนให้ เ สนอที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ง ตัง้ 1. นายปลิว ตรีวิศ วเวทย์
2. นายสุพ งศ์ ชยุ ต สาหกิจ 3. นายพงษ์ ส ฤษดิ ์ ตัน ติสุว ณิ ช ย์กุ ล 4. นายธีร พัน ธ์
เตชะศิรนิ ุ กูล 5. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และ 6. นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการที่
พ้นตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตาม
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5.)

การลงมติ

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

วาระที่ 6

พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กาหนดว่า กรรมการมีสทิ ธิได้รบั 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 2560 เพื่ออนุ มตั ิโบนัส
กรรมการส าหรั บ ปี 2559 เท่ า กั บ ปี 2558 ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 19.25 ล้ า นบาท และ
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560 เท่ากับปี ทผ่ี ่านมาในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถอื หุ้นอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสาหรับ
ปี 2559 เท่ า กับ ปี 2558 ในวงเงิน ไม่ เ กิน 19.25 ล้า นบาท และค่ า ตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2560 เท่ากับปี ท่ผี ่านมาในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท (รายละเอียดตามสิง่ ที่
ส่งมาด้วย 6.)

การลงมติ

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

วาระที่ 7

พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 30 กาหนดให้แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนใน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้
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ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อ วัน ที่ 22 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 ได้
พิจารณาร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงความน่ าเชื่อถือ ความเป็ นอิสระ ความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี การให้คาปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงิน
ได้ทนั เวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2560
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตัง้ นางสาววราพร ประภาศิรกิ ุล หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาว
วธู ขยัน การนาวี แห่ ง บริษัท สานัก งาน อีว าย จ ากัด คนหนึ่ ง คนใดเป็ น ผู้สอบบัญ ชี
มีอานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2560 โดยมีค่าตอบแทน
ไม่เกิน 3,350,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนสาหรับ ปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ คือ แต่ งตัง้ นางสาว
วราพร ประภาศิรกิ ุล หรือนางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กุล หรือนางสาววธู ขยันการนาวี
แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด คนหนึ่งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชี มีอานาจตรวจสอบและ
ลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั ในปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,350,000 บาท
(รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7.)

การลงมติ

วาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัต ิด ้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถ ือ หุ ้น ซึ่ง มาประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

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 นี้ข อความร่ วมมือ ท่ านโปรดส่งหนังสือมอบฉัน ทะมายังบริษัท ภายในวัน ศุก ร์ท่ี 7 เมษายน 2560 หรือ
ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ทีป่ ระชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผูร้ บั มอบฉันทะ โปรด
นาเอกสารและหลักฐานตามรายการทีป่ รากฏในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9. มาแสดงด้วย ทัง้ นี้บริษทั จะดาเนินการประชุมตามขัน้ ตอน
และวิธกี ารลงคะแนนเสียงตามทีป่ รากฏในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 10. และเป็ นไปตามข้อบังคับบริษทั ตามรายละเอียดสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 13.
โดยมติคณะกรรมการบริษทั

(ดร.วีรพงษ์ รามางกูร)
ประธานกรรมการบริษทั
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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> การประชุม ผู้ถือ หุ้น >หนัง สือ เชิญ ประชุม ผู้ถือ หุ้น >2560>
สามัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 (บริษทั แนะนาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่ ท่านสามารถระบุการ
ออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)
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

3.

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

4.

การจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 จะดาเนินการประชุมเป็ นภาษาไทย
ในกรณีผถู้ อื หุน้ ต่างชาติ โปรดนาล่ามผูแ้ ปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

5.

บริษทั ได้จดั อาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รบั รองผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าร่วมประชุม

6

