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 30 มนีาคม 2561 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย รายละเอยีดในหน้า 10 

 ด้วยคณะกรรมการบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ได้มมีตใิหเ้รยีกประชุมสามญั      
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัศกุรท์ี ่20 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวภิาวดบีอลรมู ชัน้ลอ็บบี้ โรงแรมเซน็ทารา 
แกรนด์ เซ็นทรลั พลาซา ลาดพรา้ว เลขที ่1695  ถนนพหลโยธนิ  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  10900  
โดยก าหนดใหว้นัองัคารที ่13 มนีาคม 2561  เป็นวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  

จากการที่บรษิัทเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้ใช้สทิธใินการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการ
ล่วงหน้าระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
คณะกรรมการบรษิัทจงึก าหนดวาระการประชุมซึ่งบรษิัทได้เผยแพร่ขอ้มูลและรายละเอยีดในวาระต่างๆ ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bemplc.co.th  เป็นการล่วงหน้ากอ่นวนัประชมุแลว้ ตัง้แต่วนัที ่20 มนีาคม 2561 รายละเอยีด
มดีงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 จดัขึน้เมื่อวนัที ่12 มถิุนายน 2560  โดย
บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชมุแลว้เสรจ็และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
www.bemplc.co.th  ตัง้แต่วนัที ่26 มถิุนายน 2560  นอกจากนี้บรษิทัไดเ้ผยแพร่
วิดีโอบันทกึการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชมุ  

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่าการบนัทกึรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น
ครัง้ที ่1/2560 มคีวามถูกตอ้งครบถว้นและมคีวามชดัเจน จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.)  

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 
ซึ่งจดัส่งให้กบัผูถ้ือหุ้นพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษิทั www.bemplc.co.th ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็ควรรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2560 
ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบ โดยไมต่อ้งมกีารลงมต ิ(รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2.) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี    
31 ธนัวาคม 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)  ไดผ้า่นการพจิารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
จากบรษิทั ส านกังาน อ ีวาย จ ากดัแลว้  

ความเหน็ของคณะกรรมการ    คณะกรรมการพจิารณาแล้ว เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ อนุมตัิงบแสดงฐานะ
การเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการ
พจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัและตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชแีลว้  (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2. และ 3.) 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ    
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  บริษัทมีก า ไรสุทธิตามงบการ เงิน เฉพาะกิจการส าหรับ ปี  2560 เ ป็นเงิน 
2,975,471,255  บาท และไม่มขีาดทุนสะสม บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปันผล
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดต้ามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ซึง่หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภท
อืน่นอกจากเงนิก าไร และหา้มจ่ายเงนิปันผลกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่
โดยการจ่ายเงนิปันผลใหจ้่ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และต้องได้รบัอนุมตัิ
จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนี้ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 37 บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่า
ร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบ ียน ซึ่งบรษิ ัทได้จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายส าหรบัปี 2560 เป็นเงนิ 148,800,000 บาท 
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การพจิารณาจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจะค านึงถงึผลประกอบการและผลตอบแทนของ 
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการจะพิจารณาอตัราการจ่ายเงนิปันผลที่เห็นว่า
เหมาะสม โดยบรษิทัจะยงัคงมเีงนิสดส ารองเพื่อรองรบัการขยายตวัและลงทุนใน
โครงการทางธุรกจิของบรษิทัไดอ้ยา่งต่อเนื่อง  

ความเหน็ของคณะกรรมการ       คณะกรรมการพจิารณางบการเงนิของบรษิัทแล้วเหน็ว่าในปี 2560 บรษิัทมกี าไร
สุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นเงนิ 2,975,471,255 บาท จงึเหน็ควรเสนอ    
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 อนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไร โดยจดัสรรเป็น 
ทนุส ารองตามกฎหมายส าหรบัปี 2560 เป็นเงนิ 148,800,000 บาท และจ่ายเงนิปันผล
ส าหรบังวดครึง่ปีหลงัของปี 2560 โดยจ่ายจากก าไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท 
เป็นเงนิ 1,069,950,000 บาท ดงันัน้รวมการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบังวด
ครึ่งปีแรกของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาทแล้ว เงินปันผลส าหรบัปี 2560 
เทา่กบัอตัราหุน้ละ 0.13 บาท   

โดยก าหนดใหว้นัจนัทรท์ี ่30 เมษายน 2561 เป็นวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record 
Date) เพื่อสทิธิในการรบัเงนิปันผล และก าหนดจ่ายเงนิปันผลงวดครึง่ปีหลงัของ     
ปี 2560 วนัจนัทร์ที ่14 พฤษภาคม 2561 ในกรณีที่ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
2561 อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4.) 

หมายเหตุ    เงนิปันผลส าหรบังวดครึง่ปีหลงัของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท 
เป็นเงนิ 1,069,950,000 บาท จ่ายจากก าไรสะสมทีผ่า่นการเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล
ในอตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคนืได้
เทา่กบัเงนิปันผลคณูยีส่บิสว่นแปดสบิ 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้น
ต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 14 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ใน
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี โดยกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลงัการจดทะเบยีนนัน้ใหใ้ชว้ิธจีบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระ 
ซึง่อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่ไ็ด ้

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 นี้ กรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ 6 คน 
คอื นายวฑิรู  เตชะทศันสุนทร   พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร  ดร.อรรณพ ตนัละมยั          
นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ  นายปณิต  ตุลย์วฒันจติ และดร.วรีพงษ์  รามางกรู และ 
จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตัง้เป็น
กรรมการเป็นการล่วงหน้านัน้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บุคคลเพือ่พจิารณา  
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นอกจากนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ไดแ้จง้ชื่อผูแ้ทน คอื 
นางณฐมณ  บุนนาค เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัตามเงือ่นไขของสญัญาโครงการ
ระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล  แทนนายธรีพนัธ ์ เตชะศรินุิกลู  ซึง่ลาออก 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มมีติเห็นควรเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้กรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ
กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตัง้กรรมการผู้แทน รฟม. แทน
กรรมการทีล่าออกตามรายชือ่ ดงันี้    

1.  นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร ( กรรมการอสิระ ) 
2.  พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร ( กรรมการอสิระ ) 
3.  ดร.อรรณพ ตนัละมยั    ( กรรมการอสิระ ) 
4.  นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ   (กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
5.  นายปณิต   ตุลยว์ฒันจติ (กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
6.  ดร.วรีพงษ์    รามางกรู     ( กรรมการอสิระ ) 
7.  นางณฐมณ  บุนนาค   (กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ       คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้
กรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ 6 คน คอื นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร พลเอกเชษฐา 
ฐานะจาโร ดร.อรรณพ  ตนัละมยั   นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ  นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ 
และดร.วีรพงษ์  รามางกูร กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ
แต่งตัง้นางณฐมณ  บุนนาค ผูแ้ทนของ รฟม.ตามสญัญาสมัปทาน เขา้เป็นกรรมการ
แทนนายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู ซึง่ลาออก (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5.) 

การลงมต ิ   วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน โดยเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 7 คน เป็น
รายบุคคล 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 15 ก าหนดว่า กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจาก
บรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอืน่ตามขอ้บงัคบัหรอืตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิซึง่อาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรอืจะใหม้ี
ผลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รบัเบี้ยเลี้ยง 
สวสัดกิาร และคา่ใชจ้่ายต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการแล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่ออนุมตัิ
โบนสักรรมการส าหรบัปี 2560 เทา่กบัปี 2559 ในวงเงนิไมเ่กนิ 19.25 ลา้นบาท และ
คา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2561 เทา่กบัปีทีผ่า่นมาในวงเงนิไมเ่กนิ 18 ลา้นบาท 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ และใหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทน
กรรมการ คอื โบนสักรรมการส าหรบัปี 2560 เทา่กบัปี 2559 ในวงเงนิไม่เกนิ 19.25 
ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2561 เท่ากบัปีที่ผ่านมาในวงเงนิ      
ไมเ่กนิ 18 ลา้นบาท(รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6.) 

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ก าหนดให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนด
คา่ตอบแทนในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุครัง้ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้
พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีการให้ค าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ี
การรบัรองงบการเงนิไดท้นัเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เหน็ควรเสนอ
ผูส้อบบญัชรีายเดมิ คอื บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ส าหรบัปี 2561 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมมีตเิหน็ควรเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอ             
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้นางสาวอศิราภรณ์ วสิุทธญิาณ หรอื นางสาวสุพรรณี       
ตรยิานันทกุล หรอืนางสาววธู ขยนัการนาว ีคนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชมีอี านาจ
ตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัในปี 2561 โดยมคี่าตอบแทน ไม่เกนิ 
3,830,000 บาท และคา่ใชจ้่ายอืน่ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอและ
ใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรบัปี 2561 คอื แต่งตัง้นางสาวอศิราภรณ์ วสิุทธญิาณ หรอื นางสาวสุพรรณี  
ตรยิานนัทกลุ หรอื นางสาววธ ู ขยนัการนาว ีคนหนึ่งคนใดเป็นผูส้อบบญัชมีอี านาจ
ตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัในปี 2561 โดยมคี่าตอบแทนไม่เกนิ 
3,830,000 บาท และคา่ใชจ้่ายอืน่ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7.) 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 พิจารณาการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบ ารงุรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา
และไฟฟ้าเคร่ืองกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   ตามทีบ่รษิทัเป็นผูร้บัสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิจากการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งก าหนดให้บริษัทมีหน้าที่ออกแบบ จัดหา ติดตัง้ 
ทดสอบอปุกรณ์งานระบบและทดลองเดนิรถไฟฟ้า รวมถงึการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุงรกัษางานโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา (ยกเว้นอาคารจอดและจร) และ
อุปกรณ์งานระบบ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่าย
เดยีวกนั ภายในเดือนมนีาคม 2563 บรษิทัจงึต้องมกีารเตรยีมความพร้อมในการ
ใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกล
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายเพือ่ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ และเป็นไปตามเงือ่นไขสญัญาสมัปทาน  

บรษิัทเห็นควรว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เครือ่งกลมาท าหน้าทีเ่ป็น ผูบ้รหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาฯ โดยจากการพจิารณาแลว้
เห็นควรเสนอให้ว่าจ้าง บรษิัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็น 
ผูบ้รหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกล
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายเพิม่เติมจากสญัญาผู้บรหิารงาน 
ซ่อมบ ารงุโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
(สายเฉลมิรชัมงคล) พรอ้มขยายระยะเวลาสญัญาผูบ้รหิารงานซ่อมบ ารุงฯ ในส่วนของ
โครงการสายสนี ้าเงนิ (สายเฉลมิรชัมงคล) ดงักล่าวออกไปอกีใหส้ิน้สุดสญัญาพรอ้ม
กนัในคราวเดยีว เพื่อใหก้ารดูแล และบรหิารงานซ่อมบ ารุงของโครงการรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิทัง้ระบบเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ในวงเงนิรวม 2,777.7 ล้านบาท 
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่)  

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั
พจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
ใหบ้รษิทัเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยการว่าจา้งบรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูบ้รหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้าเครื่องกล 
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน ในวงเงินรวม 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษมีลูคา่เพิม่) (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8. และ 9.) 

การลงมต ิ  วาระนี้มตติอ้งผา่นดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 
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วาระท่ี 9 พิจารณาการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในการขายหุ้นสามญับริษทั ไซยะบุรี  
พาวเวอร ์จ ากดั ให้บริษทั ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มเีงนิลงทุนในบรษิทั ไซยะบุร ี 
พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) โดย XPCL จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัจ ากดัตามกฎหมาย
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร ับสัมปทานจากรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการออกแบบพฒันา ก่อสร้าง และ
ด าเนินการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ีเป็นระยะเวลา 31 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ เพื่อขายกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติได้ใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และรฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว โดยบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุ้นรอ้ยละ 7.50 ของ
ทุนจดทะเบียน และช าระค่าหุ้นตามที่การเรียกช าระในสัดส่วนการถือหุ้นแล้ว 
จ านวน 1,654.86 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (CKP) ซึง่
เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่นทีป่ระกอบธุรกจิเกีย่วกบั
พลังงาน แจ้งความประสงค์ขอซื้อหุ้น XPCL ที่บริษัทถืออยู่ทัง้หมดจ านวน 
201,457,499 หุน้ 

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัขิายหุน้สามญั 
XPCL ทีบ่รษิทัถอือยู่ทัง้หมดจ านวน 201,457,499 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.50 
ของทุนจดทะเบยีนของ XPCL ใหแ้ก่ CKP ซึง่บรษิทั และ CKP มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่
รายเดยีวกนัและเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัโดยมมีลูค่ารายการรวมเท่ากบั 
2,065 ล้านบาท เพื่อน าเงนิทุนทีไ่ด้จากการขายหุน้ดงักล่าวไปใชเ้ป็นเงนิทุนส่วนหนึ่ง
ของโครงการต่างๆที่ภาครฐัก าลังเปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูลทัง้ระบบรางและ      
ทางพเิศษซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทั รวมถงึเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษิทั  

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัพจิารณา
แลว้เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารขายหุน้สามญับรษิทัไซยะบุร ี
พาวเวอร ์จ ากดั (XPCL) ทีบ่รษิทัถอือยู่ทัง้หมดจ านวน 201,457,499 หุน้ คดิเป็น
สดัส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบยีนของ XPCL ให้แก่บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์
จ ากัด (มหาชน) โดยมีมูลค่า รายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษมีลูคา่เพิม่) (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10. และ 11.) 

การลงมต ิ  วาระนี้มตติอ้งผา่นดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

วาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)   
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จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้โปรดเขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวโดยพรอ้มเพรยีงกนั        
โดยบรษิทัจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. หากผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะ
บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี้ โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอื
มอบฉันทะทีแ่นบมาตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 16.   

หากทา่นประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ตามความประสงค์ของท่าน ท่านสามารถมอบฉันทะพลเอกส าเภา  ชูศร ีกรรมการบรษิทั  กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการอสิระ และเป็นบุคคลที่ไม่มสี่วนได้เสยีใน
วาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี้ (รายละเอยีดของกรรมการอสิระปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 12.)  

ทัง้นี้ ขอความรว่มมอืทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทั ภายในวนัพฤหสับดทีี ่12 เมษายน 2561 
หรอืยื่นหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวต่อพนักงานลงทะเบยีน ณ ทีป่ระชุมก่อนเขา้ร่วมประชุม และขอใหท้่านหรอืผูร้บั  
มอบฉนัทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามรายการทีป่รากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 13. มาแสดงดว้ย ทัง้นี้บรษิทัจะด าเนินการ
ประชุมตามขัน้ตอนและวธิีการลงคะแนนเสยีงตามที่ปรากฏในสิง่ทีส่่งมาด้วย 14. และเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัทตาม
รายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 17. 

 

 โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 

 

 (ดร.วรีพงษ์   รามางกรู) 
           ประธานกรรมการบรษิทั 
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หมายเหต ุ  

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้ร ับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนใน          
วนัประชมุ ทัง้นี้เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

2.  ท่านสามารถ download หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอืแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผูล้งทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ได้จาก www.bemplc.co.th>           
นักลงทุนสมัพนัธ์>การประชุมผู ้ถ ือหุ ้น>หนังสอืเชญิประชุมผู ้ถ ือหุ ้น>2561> สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 
(บรษิทัแนะน าใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่ทา่นสามารถระบุการออกเสยีงลงคะแนนไดอ้ยา่งชดัเจน) 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่ส านักกรรมการผู้จัดการ          
บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (สาขา 1) เลขที ่238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ       
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ ส าหรบัปิดหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้กผู่ร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชมุ 

3.  ทา่นสามารถสแกนเพื่ออ่านรายงานประจ าปี 2560 ผ่านทาง QR Code ทีอ่ยู่ในแบบฟอรม์ลงทะเบยีน หรอื หลงัแผ่น
บนัทกึขอ้มลู (CD-ROM) ทีบ่รษิทัน าสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดอ้กีทางหนึ่ง 

4. ผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุในแต่ละระเบยีบวาระไดท้ี ่
  นางมนสัวรี ์ทรพัยช์วโรจน์ หรอืนางสาวภทัรา  วงศารกัษ์ 
  ส านกักรรมการผูจ้ดัการ      E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th 
  โทรสาร : 0 2641 4610       โทรศพัท ์: 0 2641 4611 ต่อ 8141 หรอื 8700  

5. การจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 จะด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิ
โปรดน าล่ามผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพือ่ความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลู 

6. บรษิทัไดจ้ดัอาหารว่างและเครือ่งดื่มไวร้บัรองผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ารว่มประชมุ 
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