
 

 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
วนัองัคารท่ี 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.  

 หอ้งแอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์  
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน  

เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  
 

 

การจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  จะด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย 
ในกรณีผูถื้อหุน้ต่างชาติ โปรดน าล่ามผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพ่ือความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
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BEM/E/600/M102.001/59 

 21 มนีาคม 2559 

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. รายงานประจ าปี 2558 ในรปูแบบแผ่นบนัทกึขอ้มลู (CD-ROM) 

2. สรุปขอ้มลูทางการเงนิปี 2558 

3. รายละเอยีดการจดัสรรเงนิก าไร และจ่ายเงนิปันผล 

4. รายละเอยีดการสรรหาและประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ           

 แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ   

5. รายละเอยีดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

6. รายชื่อผูส้อบบญัช ีและรายละเอยีดค่าตอบแทน  

7. รายละเอยีดการออกและเสนอขายหุน้กู ้

8. รายละเอยีดของกรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 

9. เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

10. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

11. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (ตอ้งน ามาในวนัประชุม)  

12. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 

13. ขอ้บงัคบับรษิทัและกฎหมายในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

14. แผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชุม (โรงแรมพลาซ่า แอทธนิี รอยลั เมอรเิดยีน) 

 ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)ได้มมีติให้เรยีกประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 ในวนัองัคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 แอทธินี ทาวเวอร์ 
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเด ียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330             
โดยก าหนดให้วนัพฤหสับดทีี ่10 มนีาคม 2559 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 และใหร้วบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกรท์ี ่11 มนีาคม 2559         

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดระเบยีบวาระซึง่บรษิทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลและรายละเอยีดประกอบการประชุมผ่าน
ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bemplc.co.th  ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ตัง้แต่วนัที ่4 มนีาคม 2559 แลว้ ดงันี้ 

วาระท่ี 1 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ซึง่
จดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุ้นพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท 
www.bemplc.co.th ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

http://www.bemplc.co.th/
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ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558              
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ โดยไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ(รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.) 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ของ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีจาก
บรษิทั ส านกังาน อ ีวาย จ ากดัแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ    คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ
และงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งไดผ้่านการพจิารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว 
(รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. และ 2.) 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  บริษัทมีก าไรสะสมตามงบเฉพาะกิจการที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
จ านวน 4,611,032,491 บาท บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้       
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36 ซึง่หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร 
และหา้มจ่ายเงนิปันผลกรณีที่บรษิัทยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงนิปันผลให้
จ่ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนี้ตามข้อบังคับข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น      
ทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่บรษิทั
ไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองแลว้ 490,000 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ       คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท เป็นเงนิ 1,069.95 ลา้นบาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไร
สะสมส่วนที่ยงัไม่ได้จัดสรรซึ่งเสยีภาษีในอัตราร้อยละ 23 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีคนืไดเ้ท่ากบั เงนิปันผลคูณยีส่บิสามส่วนเจด็สบิเจด็ โดย
ก าหนดให้วนัจนัทร์ที ่18 เมษายน 2559 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุน้ (Record Date) 
เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผล และใหร้วบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการ
โอนหุน้วนัองัคารที ่19 เมษายน 2559 (ขึน้เครื่องหมายXDวนัจนัทรท์ี ่11 เมษายน 2559) 
และก าหนดจ่ายเงนิปันผลปี 2558 วนัศุกรท์ี ่29 เมษายน 2559 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3.) 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งในการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  ตามข ้อบงัคบัของบร ิษ ัท ข ้อ 14 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3            
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลงัการจดทะเบยีนนัน้ให้ใช้วธิจีบัฉลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู ่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู ้ออกจากต าแหน่งตามวาระ       
ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 นี้ กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 6 คน คอื 
ดร.วรีพงษ์  รามางกูร  พลเอกส าเภา ชูศร ี นางวลัลภา อสัสกุล  ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต ์  
นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์และนายธนา จานุสรณ์   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการที่
ออกตามวาระทัง้ 6 คนในรอบปีทีผ่่านมาแลว้ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2559 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระทัง้ 6 คน คอื ดร.วรีพงษ์ รามางกูร  
พลเอกส าเภา ชูศรี นางวัลลภา อัสสกุล  ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ นายวีระพงศ ์            
ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์และนายธนา จานุสรณ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหน่ึง 

ความเหน็ของคณะกรรมการ       ทีป่ระชุมคณะกรรมการโดยกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง
ในที่ประชุมพจิารณาแล้วมมีติเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ 1.ดร.วีรพงษ์  รามางกูร  2.พลเอกส าเภา           
ชูศร ี  3.นางวลัลภา อสัสกุล  4.ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์  5.นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ 
และ 6.นายธนา จานุสรณ์  กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4.) 

การลงมต ิ   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 6 คน เป็น
รายบุคคล 

วาระท่ี 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 15 ก าหนดว่า กรรมการมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัท
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 2559 เพื่ออนุมตัิโบนัส
กรรมการส าหรบัปี 2558 ในวงเงนิไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรบัปี 2559 ในวงเงนิไม่เกนิ 18 ลา้นบาท 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ คอื โบนัสกรรมการส าหรบั ปี 
2558 ในวงเงนิไม่เกนิ 19.25 ลา้นบาทและค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2559 ในวงเงนิ
ไม่เกนิ 18 ลา้นบาท (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5.) 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 30 ก าหนดใหแ้ต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้
พจิารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการถงึความน่าเชื่อถอื ความเป็นอสิระ ความรู้และประสบการณ์
ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีการใหค้ าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรองงบการเงนิ
ได้ทนัเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบญัชีรายเดิมคือ 
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2559  

โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้นางสาววราพร 
ประภาศริกิุล หรอืนางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนนัตก์ุล หรอืนางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล แห่ง
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชี มีอ านาจตรวจสอบและ        
ลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัในปี 2559 โดยมคี่าตอบแทนไม่เกนิ 2,505,000 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือนางสาวศิราภรณ์           
เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด      
คนหนึ่งคนใดเป็นผูส้อบบญัช ีมอี านาจตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิัท
ในปี 2559 โดยมคี่าตอบแทนไม่เกนิ 2,505,000 บาท (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6.) 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   ปัจจุบนับรษิัทมเีงนิกู้ยมืจากธนาคารจ านวน 39,764 ล้านบาท และมโีครงการระหว่างการ
ด าเนินการคอื โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึง่ปัจจุบนัมี
แหล่งเงนิทุนจากธนาคารรองรบัแลว้  

ตลาดตราสารหนี้ในช่วงนี้มตีน้ทุนทางการเงนิทีล่ดลงมาก และปรมิาณเงนิในตลาดยงัมอียู่สงู 
เหมาะสมกบัการออกหุน้กูเ้พื่อปรบัลดต้นทุนการเงนิของบรษิทัและลดความเสีย่งจากความ
ผนัผวนของอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาว  

ดงันัน้ เพื่อใหบ้รษิทัเป็นทีรู่จ้กัของนกัลงทุนในฐานะผูอ้อกตราสารหนี้และเป็นทางเลอืกหนึ่ง
ของการระดมเงนิทุนในการด าเนินงาน รวมถงึเป็นการบรหิารความเสีย่งในการพึง่พาแหล่ง
เงนิทุนจากสถาบนัการเงนิผูใ้หกู้เ้พยีงแหล่งเดยีว (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7.)  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัใิหบ้รษิทัออกและเสนอ
ขายหุน้กูป้ระเภทมหีลกัประกนั และ/หรอืไม่มหีลกัประกนัในวงเงนิรวมและมูลค่าคงคา้ง
ของเงนิตน้ของหุน้กูไ้ม่เกนิ 48,000 ลา้นบาท     

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
 ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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.  

ทัง้นี้ขอความร่วมมอืท่านโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะมายงับรษิัทภายในวนัศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 หรอืยื่น
หนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวต่อพนกังานลงทะเบยีน ณ ทีป่ระชุมก่อนเขา้ร่วมประชุม และขอใหท้่านหรอืผูร้บัมอบฉันทะ โปรดน า
เอกสารและหลกัฐานตามรายการทีป่รากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 9. มาแสดงดว้ย ทัง้นี้บรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขัน้ตอนและ
วธิกีารลงคะแนนเสยีงตามทีป่รากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10. และเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 13. 

 โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 

 

 (ดร.วรีพงษ์   รามางกรู) 
           ประธานกรรมการบรษิทั 
 
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>นกัลงทุนสมัพนัธ>์การประชุมผูถ้อืหุน้>หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้>2559> สามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2559 (บรษิทัแนะน าใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่ท่านสามารถระบุการออกเสยีง
ลงคะแนนไดอ้ย่างชดัเจน) 

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

บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ ส าหรบัปิดหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเพื่อ
เขา้ร่วมประชุม 
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3. บรษิทัไดจ้ดัอาหารว่างและเครื่องดื่มไวร้บัรองผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าร่วมประชุม 

4. 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  จะด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย 
ในกรณีผูถื้อหุน้ต่างชาติ โปรดน าล่ามผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพื่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 




