
 

 

เอกสารเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
วนัองัคารท่ี 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.  

ณ หอ้งเพลนารี 1 - 2 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  
เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

 

1. เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดน าหนังสือมอบฉันทะซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้มาแสดงต่อเจา้หน้าท่ี
ลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 

2. ด า เ นินการประชุม เ ป็นภาษาไทยในกรณีผู ้ถื อ หุ้น ต่ างชา ติ               
โปรดน าล่ามผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพ่ือความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 



 

 

BEM/E/600/M102.001/60 

 20 มนีาคม 2560 

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 

 2. รายงานประจ าปี 2559 ในรปูแบบแผ่นบนัทกึขอ้มลู (CD-ROM) 

3. สรุปขอ้มลูทางการเงนิปี 2559 

4. รายละเอยีดการจดัสรรเงนิก าไร และจ่ายเงนิปันผล 

5. รายละเอยีดการสรรหาและประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ           
 แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ   

6. รายละเอยีดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

7. รายชื่อผูส้อบบญัช ีและรายละเอยีดค่าตอบแทน  

8. รายละเอยีดของกรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 

9. เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

10. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

11. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (ตอ้งน ามาในวนัประชุม)  

12. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 

13. ขอ้บงัคบับรษิทัและกฎหมายในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

14. แผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชุม (ศนูยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ)์ 

 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี 2560 ในวนัองัคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลนารี 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกิติ ์
เลขที่ 60 ถนนรชัดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยก าหนดให้วนัพุธที ่8 มนีาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายชื่อ 
ผูถ้ือหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวธิปิีดสมุด
ทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัพฤหสับดทีี ่9 มนีาคม 2560   

จากการที่บรษิัทเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้ใช้สทิธใินการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
ระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม 2559 – 31 ธนัวาคม 2559 ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบรษิทัจงึ
ก าหนดวาระการประชุมซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียด ในวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.bemplc.co.th  เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมแลว้ ตัง้แต่วนัที ่10 มนีาคม 2560 รายละเอยีดมดีงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     การประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2559 จดัขึน้เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2559 โดยบรษิทัได้
จัดท ารายงานการประชุมแล้ว เส ร็จและเผยแพร่ผ่ านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.bemplc.co.th  ตัง้แต่วนัที ่19 เมษายน 2559 นอกจากนี้บรษิัทไดเ้ผยแพร่วดิโีอ

http://www.bemplc.co.th/
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บนัทกึการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าการบนัทกึรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2559 มคีวามถูกตอ้งครบถว้นและมคีวามชดัเจน จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.)  

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ซึง่
จดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท 
www.bemplc.co.th ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแล้ว เหน็ควรรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2559 ให้   
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ โดยไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ(รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2.) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ของ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีจาก
บรษิทั ส านกังาน อ ีวาย จ ากดัแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ    คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ
และงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งไดผ้่านการพจิารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว 
(รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2. และ 3.) 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  บรษิทัมกี าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบัปี 2559 เป็นเงนิ 2,562,914,187 บาท 
และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ซึ่งหา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร 
และหา้มจ่ายเงนิปันผลกรณีที่บรษิัทยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงนิปันผลให้
จ่ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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นอกจากนี้ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 37 บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่
บรษิทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรบัปี 2559 เป็นเงนิ 128,200,000 บาท 

การพจิารณาจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจะค านึงถงึผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้
ในระยะยาว คณะกรรมการบรษิัทจะพจิารณาอตัราการจ่ายเงนิปันผลที่เหน็ว่าเหมาะสม 
โดยบรษิทัจะยงัคงมเีงนิสดส ารองเพื่อรองรบัการขยายตวัและลงทุนในโครงการทางธุรกจิ
ของบรษิทัไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ความเหน็ของคณะกรรมการ       คณะกรรมการพิจารณางบการเงนิของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2559  บรษิัทมกี าไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 2 ,562,914,187 บาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 อนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไร โดยจดัสรรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายส าหรบัปี 2559 เป็นเงนิ 128,200,000 บาท และจ่ายเงนิปันผลส าหรบังวดครึ่ง  
ปีหลงัของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท เป็นเงนิ 917 ,100,000 บาท ดงันัน้รวมการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบังวดครึง่ปีแรกของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาทแลว้ 
เงนิปันผลส าหรบัปี 2559 เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.11 บาท เป็นเงนิทัง้สิน้ 1,681,350,000 บาท 
โดยก าหนดใหว้นัศุกรท์ี ่21 เมษายน 2560 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) 
เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธปิีดสมุดทะเบยีนพกั 
การโอนหุ้น วนัจนัทรท์ี่ 24 เมษายน 2560 (ขึน้เครื่องหมาย XD วนัพุธที่ 19 เมษายน 
2560) และก าหนดจ่ายเงนิปันผลงวดครึง่ปีหลงัของปี 2559 วนัพฤหสับดทีี ่4 พฤษภาคม 
2560 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
(รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4.) 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่ง
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ขอ้ 14 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่
สองภายหลงัการจดทะเบยีนนัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งตามวาระ ซึง่อาจถูกเลอืก
เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 นี้ กรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ 6 คน คอื 
นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์   นายสุพงศ ์  ชยุตสาหกจิ   นายพงษ์สฤษดิ ์  ตนัติสุวณิชยกุ์ล    
นายธรีพนัธ ์  เตชะศรินุิกลู    ดร.สมบตั ิ  กจิจาลกัษณ์ และ นางพเยาว ์  มรติตนะพร   

และจากการที่บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นมสีทิธเิสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตัง้เป็น
กรรมการเป็นการล่วงหน้านัน้ ไม่มผีู ้ถ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณา และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเหน็ควรน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิ ัทพจิารณาน าเสนอที ่ประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้นประจ าปี 2560 พจิารณาแต่งตัง้
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กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 6 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง คอื  
นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์    นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ     นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิุวณิชยก์ุล         
นายธรีพนัธ ์ เตชะศรินุิกลู     ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ และ นางพเยาว ์ มรติตนะพร 

ความเหน็ของคณะกรรมการ       ที่ประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อไม่ได้เขา้ร่วมประชุม และไม่ได ้ 
ออกเสยีงในทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ 1. นายปลิว   ตรีวิศวเวทย ์              
2. นายสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ   3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตันติสุวณิชย์กุล   4. นายธีรพันธ ์          
เตชะศรินุิกูล  5. ดร.สมบตัิ  กจิจาลกัษณ์ และ 6. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการที่ 
พน้ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง (รายละเอยีดตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5.) 

การลงมต ิ   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 6 คน เป็น
รายบุคคล 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 15 ก าหนดว่า กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัท
ในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น
ตามขอ้บงัคบัหรอืตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอื
วางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆไป หรอืจะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงกไ็ด้ และนอกจากนัน้ให้ได้รบัเบี้ยเลี้ยง สวสัดกิาร และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ตามระเบยีบของบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการแล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่ออนุมตัิโบนัส
กรรมการส าหรับปี 2559 เท่ากับปี 2558 ในวงเงินไม่ เกิน 19.25 ล้านบาท และ
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 เท่ากบัปีทีผ่่านมาในวงเงนิไม่เกนิ 18 ลา้นบาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการส าหรับ        
ปี 2559 เท่ากับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรบัปี 2560 เท่ากบัปีที่ผ่านมาในวงเงนิไม่เกนิ 18 ล้านบาท (รายละเอยีดตามสิง่ที่   
สง่มาดว้ย 6.) 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 30 ก าหนดให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนใน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ 
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ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้
พจิารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการถงึความน่าเชื่อถอื ความเป็นอสิระ ความรู้และประสบการณ์
ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีการใหค้ าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรองงบการเงนิ
ได้ทนัเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบญัชีรายเดิมคือ 
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทส าหรบัปี 2560  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตัง้นางสาววราพร ประภาศิรกิุล หรอืนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาว         
วธู  ขยันการนาวี แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญช ี       
มอี านาจตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิัทในปี 2560 โดยมคี่าตอบแทน 
ไม่เกนิ 3,350,000 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรบัปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ คือ แต่งตัง้นางสาว        
วราพร ประภาศริกิุล หรอืนางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนันต์กุล หรอืนางสาววธู  ขยนัการนาว ี
แห่งบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั คนหนึ่งคนใดเป็นผูส้อบบญัช ีมอี านาจตรวจสอบและ
ลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัในปี 2560 โดยมคี่าตอบแทนไม่เกนิ 3,350,000 บาท 
(รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7.) 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุม ัติด้วยคะแนนเส ียงข้างมากของผู้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)   

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน        
โดยบรษิทัจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. หากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะมอบฉันทะบุคคลอื่นเขา้
ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี้ โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาตาม   
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 12.   

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิัทออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน 
ท่านสามารถมอบฉนัทะใหน้ายวฑิรู เตชะทศันสนุทร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระ และเป็นบุคคลทีไ่ม่มี
สว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุมครัง้นี้ รายละเอยีดของกรรมการอสิระปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8.  

ทัง้นี้ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวนัศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 หรือ         
ยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวต่อพนกังานลงทะเบยีน ณ ทีป่ระชุมก่อนเขา้ร่วมประชุม และขอใหท้่านหรอืผูร้บัมอบฉันทะ โปรด
น าเอกสารและหลกัฐานตามรายการทีป่รากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 9. มาแสดงดว้ย ทัง้นี้บรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขัน้ตอน
และวธิกีารลงคะแนนเสยีงตามทีป่รากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10. และเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 13. 

 โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 

 

 (ดร.วรีพงษ์   รามางกรู) 
           ประธานกรรมการบรษิทั 
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หมายเหตุ 1. ผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชุมโปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนมาแสดง ณ จุดลงทะเบยีน
ในวนัประชุม ทัง้นี้เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

2.  ท่านสามารถ download หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอืแบบ ค. (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณี
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก 
www.bemplc.co.th>นักลงทุนสมัพนัธ์>การประชุมผู้ถือหุ้น>หนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น>2560> 
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (บรษิทัแนะน าใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่ท่านสามารถระบุการ
ออกเสยีงลงคะแนนไดอ้ย่างชดัเจน) 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะกลบัคนืล่วงหน้าไดท้ี ่ส านกักรรมการผูจ้ดัการ
บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (สาขา 1)  
เลขที ่238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ ส าหรบัปิดหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเพื่อ
เขา้ร่วมประชุม 

3. ผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมในแต่ละระเบยีบวาระไดท้ี ่

  นางมนสัวรี ์ทรพัยช์วโรจน์ หรอืนางภรณี  กนิษฐานนท ์
  ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
  E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th 
  โทรสาร  : 0 2641 4610 
  โทรศพัท ์  : 0 2641 4611 ต่อ 8141 หรอื 8400  

4. การจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 จะด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย  
ในกรณีผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิโปรดน าล่ามผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพื่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลู 

5. บรษิทัไดจ้ดัอาหารว่างและเครื่องดื่มไวร้บัรองผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 




