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30 มีนาคม 2561
เรือ่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย รายละเอียดในหน้า 10
ด้วยคณะกรรมการบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ ล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โดยกาหนดให้วนั อังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เป็ นวันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
จากการที่บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สทิ ธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมเป็ นการ
ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทจึงกาหนดวาระการประชุมซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ขอ้ มูลและรายละเอียดในวาระต่างๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั www.bemplc.co.th เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 20 มีนาคม 2561 รายละเอียด
มีดงั นี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 จัดขึน้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดย
บริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
www.bemplc.co.th ตัง้ แต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2560 นอกจากนี้บริษทั ได้เผยแพร่
วิดีโ อบัน ทึกการประชุมในแต่ล ะวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถเปิ ดชมได้ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2560 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงานประจาปี 2560
ซึ่งจัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั www.bemplc.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2560
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ โดยไม่ตอ้ งมีการลงมติ (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2.)

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ของบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้ผา่ นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
จากบริษทั สานักงาน อี วาย จากัดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2. และ 3.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกาไร และจ่ายเงิ นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษั ท มี ก าไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การส าหรั บ ปี 2560 เป็ นเงิ น
2,975,471,255 บาท และไม่มขี าดทุนสะสม บริษทั จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 ซึง่ ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภท
อืน่ นอกจากเงินกาไร และห้ามจ่ายเงินปั นผลกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
โดยการจ่ายเงินปั นผลให้จ่ายตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน และต้ องได้รบั อนุ มตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจากนี้ ตามข้อ บัง คับ ของบริษ ัทข้อ 37 บริษ ัท ต้อ งจัด สรรกาไรสุท ธิป ระจาปี
ส่ว นหนึ่ ง ไว้เ ป็ น ทุน สารองไม่น้ อยกว่า ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิป ระจาปี ห กั ด้ว ย
ยอดเงิน ขาดทุน สะสมยกมา (ถ้า มี) จนกว่า ทุน สารองนี้ จ ะมีจานวนไม่น้ อ ยกว่า
ร้อ ยละ 10 ของทุน จดทะเบีย น ซึ่ง บริษ ัท ได้จ ดั สรรกาไรเป็ น ทุน ส ารองตาม
กฎหมายสาหรับปี 2560 เป็ นเงิน 148,800,000 บาท
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การพิจารณาจ่ายเงินปั นผล บริษทั จะคานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการจะพิจารณาอัตราการจ่า ยเงินปั นผลที่เห็นว่ า
เหมาะสม โดยบริษทั จะยัง คงมีเงินสดสารองเพื่อรองรับการขยายตัวและลงทุนใน
โครงการทางธุรกิจของบริษทั ได้อย่างต่อเนื่อง
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2560 บริษัทมีกาไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นเงิน 2,975,471,255 บาท จึงเห็นควรเสนอ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 อนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินกาไร โดยจัดสรรเป็ น
ทุนสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2560 เป็ นเงิน 148,800,000 บาท และจ่ายเงินปั นผล
สาหรับงวดครึง่ ปี หลังของปี 2560 โดยจ่ายจากกาไรสะสมในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท
เป็ นเงิน 1,069,950,000 บาท ดังนัน้ รวมการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวด
ครึ่ง ปี แ รกของปี 2560 ในอัตราหุ้น ละ 0.06 บาทแล้ว เงิน ปั น ผลส าหรับ ปี 2560
เท่ากับอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท
โดยกาหนดให้วนั จันทร์ท่ี 30 เมษายน 2561 เป็ นวันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record
Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล และกาหนดจ่ายเงินปั นผลงวดครึง่ ปี หลังของ
ปี 2560 วันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ในกรณีท่ที ่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2561 อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4.)
หมายเหตุ เงินปั นผลสาหรับงวดครึง่ ปี หลังของปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท
เป็ นเงิน 1,069,950,000 บาท จ่ายจากกาไรสะสมทีผ่ า่ นการเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคนื ได้
เท่ากับเงินปั นผลคูณยีส่ บิ ส่วนแปดสิบ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิ จ ารณาเสนอบุค คลเพื่ อแต่ ง ตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท แทนกรรมการที่ พ้ น
ตาแหน่ งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 14 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ใน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี โดยกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก
และปี ท่สี องภายหลังการจดทะเบียนนัน้ ให้ใช้วิธจี บั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
ซึง่ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 นี้ กรรมการทีพ่ น้ ตาแหน่ งตามวาระ 6 คน
คือ นายวิฑรู เตชะทัศนสุนทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรณพ ตันละมัย
นายประสิทธิ ์ เดชศิร ิ นายปณิต ตุลย์วฒ
ั นจิต และดร.วีรพงษ์ รามางกูร และ
จากการที่บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส ิทธิเ สนอชื่อบุ คคลเพื่อให้แ ต่ง ตัง้ เป็ น
กรรมการเป็ นการล่วงหน้านัน้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณา
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นอกจากนี้การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้แจ้งชื่อผูแ้ ทน คือ
นางณฐมณ บุนนาค เพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตามเงือ่ นไขของสัญญาโครงการ
ระบบรถไฟฟ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล แทนนายธีรพันธ์ เตชะศิรนิ ุกลู ซึง่ ลาออก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีมติเ ห็นควรเสนอคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ ตาแหน่ งตามวาระ
กลับ เข้า ด ารงตาแหน่ ง ต่ออีกวาระหนึ่ ง และแต่งตัง้ กรรมการผู้แ ทน รฟม. แทน
กรรมการทีล่ าออกตามรายชือ่ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิฑรู เตชะทัศนสุนทร
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
ดร.อรรณพ ตันละมัย
นายประสิทธิ ์ เดชศิร ิ
นายปณิต ตุลย์วฒ
ั นจิต
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
นางณฐมณ บุนนาค

( กรรมการอิสระ )
( กรรมการอิสระ )
( กรรมการอิสระ )
(กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
(กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
( กรรมการอิสระ )
(กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่ อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้
กรรมการทีพ่ น้ ตาแหน่ งตามวาระ 6 คน คือ นายวิฑรู เตชะทัศนสุนทร พลเอกเชษฐา
ฐานะจาโร ดร.อรรณพ ตันละมัย นายประสิทธิ ์ เดชศิร ิ นายปณิต ตุลย์วฒ
ั นจิต
และดร.วีร พงษ์ รามางกูร กลับ เข้าด ารงตาแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ ง และ
แต่งตัง้ นางณฐมณ บุนนาค ผูแ้ ทนของ รฟม.ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็ นกรรมการ
แทนนายธีรพันธ์ เตชะศิรนิ ุกลู ซึง่ ลาออก (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5.)

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 7 คน เป็ น
รายบุคคล

วาระที่ 6

พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 15 กาหนดว่า กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจาก
บริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอืน่ ตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุ มตั ิ ซึง่ อาจกาหนดเป็ น
จานวนแน่ นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆไป หรือจะให้ม ี
ผลตลอดไปจนกว่า จะมีการเปลี่ย นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบี้ย เลี้ย ง
สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการแล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่ออนุ ม ตั ิ
โบนัสกรรมการสาหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และ
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561 เท่ากับปี ทผ่ี า่ นมาในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทน
กรรมการ คือ โบนัสกรรมการสาหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 19.25
ล้า นบาท และค่า ตอบแทนกรรมการสาหรับ ปี 2561 เท่า กับ ปี ท่ผี ่า นมาในวงเงิน
ไม่เกิน 18 ล้านบาท(รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6.)

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม

วาระที่ 7

พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 30 ก าหนดให้ แ ต่ ง ตั ง้ ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละก าหนด
ค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้
พิจ ารณาร่ ว มกับ ฝ่ ายจัด การถึ ง ความน่ า เชื่อ ถื อ ความเป็ นอิส ระ ความรู้แ ละ
ประสบการณ์ ในการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี การให้คาปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี
การรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอ
ผูส้ อบบัญชีรายเดิม คือ บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
สาหรับปี 2561
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเสนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ นางสาวสุพรรณี
ตริยานันทกุล หรือนางสาววธู ขยันการนาวี คนหนึ่งคนใดเป็ นผู้ สอบบัญชีมอี านาจ
ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั ในปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน ไม่เกิน
3,830,000 บาท และค่าใช้จ่ายอืน่ ตามทีเ่ กิดขึน้ จริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอและ
ให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับปี 2561 คือ แต่งตัง้ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ นางสาวสุพรรณี
ตริยานันทกุล หรือ นางสาววธู ขยันการนาวี คนหนึ่งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชีมอี านาจ
ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั ในปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน
3,830,000 บาท และค่าใช้จ่ายอืน่ ตามทีเ่ กิดขึน้ จริง (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7.)

การลงมติ

วาระนี้ ต้อ งผ่า นมติอ นุ ม ตั ิด ้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถ ือ หุ ้น ซึ่ง มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิ จ ารณาการเข้ า ท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกันในการว่ า จ้ า งบริ ษัท ช.การช่ า ง
จากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หารงานซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา
และไฟฟ้ าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงิ น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามทีบ่ ริษทั เป็ นผูร้ บั สัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินจากการรถไฟฟ้ าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน
เมื่อวัน ที่ 31 มีน าคม 2560 ซึ่งกาหนดให้บ ริษัทมีหน้ า ที่ออกแบบ จัด หา ติด ตัง้
ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดินรถไฟฟ้ า รวมถึงการให้บริการเดินรถไฟฟ้ า
และซ่อมบารุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา (ยกเว้นอาคารจอดและจร) และ
อุป กรณ์ งานระบบ ซึ่งคาดว่า จะเปิ ด ให้บ ริการเดิน รถแบบต่อเนื่ องเป็ น โครงข่า ย
เดียวกัน ภายในเดือนมีนาคม 2563 บริษทั จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการงานซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐาน ทางโยธาและระบบไฟฟ้ าเครื่องกล
ของโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงินส่วนต่อขยายเพือ่ ให้บริการเดินรถไฟฟ้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามเงือ่ นไขสัญญาสัมปทาน
บริษัทเห็นควรว่า จ้างผู้เ ชี่ยวชาญงานด้านโครงสร้า งพื้น ฐานทางโยธาและไฟฟ้ า
เครือ่ งกลมาทาหน้าทีเ่ ป็ น ผูบ้ ริหารงานซ่อมบารุงรักษาฯ โดยจากการพิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็ น
ผูบ้ ริหารงานซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้ าเครื่องกล
ของโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยายเพิม่ เติมจากสัญญาผู้บริหารงาน
ซ่อมบารุงโครงสร้างพืน้ ฐานทางโยธาและไฟฟ้ าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน
(สายเฉลิมรัชมงคล) พร้อมขยายระยะเวลาสัญญาผูบ้ ริหารงานซ่อมบารุงฯ ในส่วนของ
โครงการสายสีน้าเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ดังกล่าวออกไปอีกให้สน้ิ สุดสัญญาพร้อม
กันในคราวเดียว เพื่อให้การดูแล และบริหารงานซ่อมบารุงของโครงการรถไฟฟ้ า
สายสีน้ าเงินทัง้ ระบบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวงเงินรวม 2,777.7 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่ร วมกรรมการผู้ม ีส่วนได้เสีย และ/หรือบุ คคลที่เกี่ย วโยงกัน
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ให้บริษทั เข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยการว่าจ้างบริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
เป็ นผูบ้ ริหารงานซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้ าเครื่องกล
ของโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ า เงิน ในวงเงิน รวม 2,777.7 ล้ า นบาท (ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8. และ 9.)

การลงมติ

วาระนี้มติตอ้ งผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
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วาระที่ 9

พิ จารณาการเข้าทารายการที่ เกี่ยวโยงกันในการขายหุ้นสามัญบริ ษทั ไซยะบุรี
พาวเวอร์ จากัด ให้บริ ษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษทั ไซยะบุร ี
พาวเวอร์ จากัด (XPCL) โดย XPCL จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั จากัดตามกฎหมาย
ของสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว ได้ ร ับ สัม ปทานจากรัฐ บาลแห่ ง
สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว ในการออกแบบพัฒ นา ก่ อสร้า ง และ
ดาเนิน การไฟฟ้ าพลังน้ าไซยะบุร ี เป็ นระยะเวลา 31 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้ าเชิง
พาณิชย์ เพื่อขายกระแสไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้ให้แก่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว โดยบริษทั มีสดั ส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 7.50 ของ
ทุน จดทะเบีย น และช าระค่ า หุ้น ตามที่ก ารเรีย กช าระในสัด ส่ ว นการถือ หุ้น แล้ว
จานวน 1,654.86 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (CKP) ซึง่
เป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่นทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับ
พลัง งาน แจ้ง ความประสงค์ข อซื้อ หุ้น XPCL ที่บ ริษัท ถือ อยู่ท งั ้ หมดจ านวน
201,457,499 หุน้
คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ขิ ายหุน้ สามัญ
XPCL ทีบ่ ริษทั ถืออยู่ทงั ้ หมดจานวน 201,457,499 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.50
ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ให้แก่ CKP ซึง่ บริษทั และ CKP มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่
รายเดียวกันและเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั โดยมีมลู ค่ารายการรวมเท่ากับ
2,065 ล้านบาท เพื่อนาเงินทุนทีไ่ ด้จากการขายหุน้ ดังกล่าวไปใช้เป็ นเงินทุนส่วนหนึ่ง
ของโครงการต่า งๆที่ภ าครัฐกาลังเปิ ดให้เอกชนเข้า ร่ว มประมูล ทัง้ ระบบรางและ
ทางพิเศษซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั รวมถึงเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันพิจารณา
แล้วเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารขายหุน้ สามัญบริษทั ไซยะบุร ี
พาวเวอร์ จากัด (XPCL) ทีบ่ ริษทั ถืออยู่ทงั ้ หมดจานวน 201,457,499 หุน้ คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ให้แก่บริษทั ซีเค พาวเวอร์
จ ากัด (มหาชน) โดยมี มู ล ค่ า รายการรวมเท่ า กับ 2,065 ล้ า นบาท (ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10. และ 11.)

การลงมติ

วาระนี้มติตอ้ งผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยบริษทั จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตัง้ แต่เวลา 12.00 น. หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะ
บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลง นามในหนังสือ
มอบฉันทะทีแ่ นบมาตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 16.
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตามความประสงค์ของท่าน ท่านสามารถมอบฉันทะพลเอกสาเภา ชูศรี กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็ นกรรมการอิส ระ และเป็ น บุคคลที่ไม่ม สี ่ว นได้เ สีย ใน
วาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี้ (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 12.)
ทัง้ นี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษทั ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 12 เมษายน 2561
หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ทีป่ ระชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผูร้ บั
มอบฉันทะ โปรดนาเอกสารและหลักฐานตามรายการทีป่ รากฏในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 13. มาแสดงด้วย ทัง้ นี้บริษทั จะดาเนินการ
ประชุมตามขัน้ ตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 14. และเป็ นไปตามข้อบังคับบริษัทตาม
รายละเอียดสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 17.

โดยมติคณะกรรมการบริษทั

(ดร.วีรพงษ์ รามางกูร)
ประธานกรรมการบริษทั
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หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้ร ับ มอบฉั น ทะที่เ ข้า ร่ว มประชุม โปรดน าแบบฟอร์ม ลงทะเบีย นมาแสดง ณ จุ ด ลงทะเบีย นใน
วันประชุม ทัง้ นี้เพือ่ ให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้
2. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผลู้ งทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้จาก www.bemplc.co.th>
นัก ลงทุน สัม พัน ธ์>การประชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น >หนัง สือ เชิญ ประชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น >2561> สามัญ ผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561
(บริษทั แนะนาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่ ท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)
ส าหรับ ผู้ถือ หุ้น ที่ม อบฉั น ทะสามารถส่ ง หนั ง สือ มอบฉั น ทะกลับ คืน ล่ ว งหน้ า ได้ ท่ี ส านั ก กรรมการผู้จ ัด การ
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) (สาขา 1) เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
บริษทั ได้จดั เตรียมอากรแสตมป์ สาหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะทีม่ าลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุม
3. ท่านสามารถสแกนเพื่ออ่านรายงานประจาปี 2560 ผ่านทาง QR Code ทีอ่ ยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือ หลังแผ่น
บันทึกข้อมูล (CD-ROM) ทีบ่ ริษทั นาส่งให้ผถู้ อื หุน้ ได้อกี ทางหนึ่ง
4. ผูถ้ อื หุน้ สามารถสอบถามข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระได้ท่ี
นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ หรือนางสาวภัทรา วงศารักษ์
สานักกรรมการผูจ้ ดั การ E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th
โทรสาร : 0 2641 4610
โทรศัพท์ : 0 2641 4611 ต่อ 8141 หรือ 8700
5. การจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 จะดาเนินการประชุมเป็ นภาษาไทย ในกรณีผถู้ อื หุน้ ต่างชาติ
โปรดนาล่ามผูแ้ ปลภาษามาด้วย เพือ่ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
6. บริษทั ได้จดั อาหารว่างและเครือ่ งดื่มไว้รบั รองผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าร่วมประชุม

9

สิ่ งที่ส่งมาด้วย
หน้า
1. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560

11-23

2. รายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2560
4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร และจ่ายเงินปั นผล

24-25

5. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษทั แทนกรรมการทีพ่ น้ ตาแหน่งตามวาระ

26-47

6. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

48-49

: พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

7. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี และก าหนด
ค่าตอบแทน

50-51

8. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
: พิจารณาการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันใน
การว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน) เป็ นผูบ้ ริหารงานซ่อมบารุงรักษาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางโยธาและไฟฟ้ าเครือ่ งกล โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงิน

52

9. สารสนเทศและความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในการว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน) เป็ นผูบ้ ริหารงานซ่อมบารุงรักษาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางโยธาและไฟฟ้ าเครือ่ งกล โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงิน
10. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9
: พิจารณาการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการขายหุน้ สามัญบริษทั ไซยะบุร ี พาวเวอร์ จากัด ให้บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

53

11. สารสนเทศและความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในการขายหุน้ สามัญบริษทั ไซยะบุร ี พาวเวอร์ จากัด ให้บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
12. รายละเอียดของกรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะ

54

13. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม

55

14. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 และวิธกี ารลงคะแนนเสียง

56-57

15. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
16. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
17. ข้อบังคับบริษทั และกฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
18. แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม
(โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว)
10

58-59
60

