
 

 

BEM/E/600/M102.004/60 

 26 พฤษภาคม 2560 

เรื่อง ขอเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/ 2560 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

2. รายละเอยีดการว่าจา้งบรษิทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารโครงการ รวมถงึเป็นผูจ้ดัหา
และตดิตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

3. สารสนเทศและรายงานความเหน็ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

4.  รายละเอยีดการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

5. รายละเอยีดของกรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 

6. เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

7. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

8. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (ตอ้งน ามาในวนัประชุม)  

9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 

10. ขอ้บงัคบับรษิทัและกฎหมายในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

11. แผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชุม (ศนูยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ)์ 

 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น
ครัง้ที ่1/ 2560 ในวนัจนัทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลนารี 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกิติ ์
เลขที่ 60 ถนนรชัดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วย
ความเหน็ของคณะกรรมการ ซึง่ไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์บริษทั (www.bemplc.co.th) ล่วงหน้าตัง้แต่วนัที ่12 พฤษภาคม 2560 
ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 จดัขึน้เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2560 โดยบรษิทัได้
จัดท ารายงานการประชุมแล้ว เสร็จและเผยแพร่ผ่ านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.bemplc.co.th  ตัง้แต่วนัที ่25 เมษายน 2560 นอกจากนี้บรษิัทไดเ้ผยแพร่วดิโีอ
บนัทกึการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าการบนัทกึรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2560 มคีวามถูกตอ้งครบถว้นและมคีวามชดัเจน จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.)  

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 2 การว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงเป็น    
ผูจ้ดัหาและติดตัง้อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     ตามที่บริษัทได้เข้าท าสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินกบัการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม 2560 ซึ่งในการด าเนินการ
ดงักล่าว ในระยะที่ 1 บรษิัทมหีน้าที่ในการจดัหา ติดตัง้ ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและ
ทดลองเดินรถไฟฟ้าส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย โดยจะต้อง
เชื่อมต่อกบัอุปกรณ์งานระบบของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล เพื่อ
ใหบ้รกิารเดนิรถได้อย่างต่อเนื่องตลอดสายทาง และเพื่อใหก้ารใหบ้รกิารเดนิรถต่อเนื่อง
ทัง้สายทางเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าของ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย รวมถึงจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
ปรมิาณผูโ้ดยสารทีจ่ะเพิม่ขึน้ภายหลงัการเปิดใหบ้รกิารครบทัง้สายทาง 

ในการคดัเลอืกผูร้บัจ้างบรษิัทไดพ้จิารณาบรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เนื่องจาก 
บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มศีกัยภาพ ประสบการณ์ และความรูค้วามช านาญใน
การเป็นผู้บริหารโครงการในการออกแบบ จดัหาและติดตัง้อุปกรณ์งานระบบโครงการ
รถไฟฟ้า ในลกัษณะ Lump Sum Turnkey ใหก้บับรษิทัมาแล้วโดยสามารถด าเนินการ
แลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลาและงบประมาณ และไดผ้ลงานทีม่คีุณภาพ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ    คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัพจิารณาแลว้ 
เหน็ควรว่าจา้งบรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เนื่องจาก บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
มีศักยภาพ ประสบการณ์ และความรู้ความช านาญในการเป็นผู้บริหารโครงการในการ
ออกแบบ จดัหาและติดตัง้อุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้า ในลกัษณะ Lump Sum 
Turnkey และราคาค่างานที่เสนอเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งการเข้าท ารายการนี้จะเกิด
ประโยชน์ต่อบรษิทั จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เพื่อพจิารณา
อนุมตัิให้บริษัทเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูบ้รหิารโครงการ รวมถงึเป็นผูจ้ดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 
ในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ในวงเงิน 19,643  ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 
(รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2. และ 3.) 

การลงมต ิ  วาระนี้มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ      
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มสี่วนได้ เสยี 
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วาระท่ี 3 การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็นเงินทุนส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  สบืเนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องระดมเงินทุน เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ซึ่งแหล่งเงินทุนจากตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบนัยงัมีต้นทุนทาง
การเงินที่แข่งขนัได้และปริมาณเงินในตลาดยงัมีอยู่สูง นอกจากนี้บริษัทและหุ้นกู้ของ
บริษัทเป็นที่รู้จกัและยอมรบัของนักลงทุน และที่ผ่านมาบริษัทประสบความส าเร็จเป็น
อย่างดใีนการออกและเสนอขายหุน้กู ้ดงันัน้เพื่อเป็นทางเลอืกหนึ่งของการระดมเงนิทุนใน
การด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ และเป็นการบรหิารความเสีย่งในการพึง่พา
แหล่งเงนิทุนเพยีงแหล่งเดยีว ฝ่ายจดัการเหน็ควรออกและเสนอขายหุน้กู้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ       คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560  
เพื่อพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมหีลกัประกนัและ/หรอืไม่มี
หลกัประกนัเพื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ในวงเงนิรวม
และมลูค่าคงคา้งของเงนิตน้ของหุน้กูไ้ม่เกนิ 16,000 ลา้นบาท  
(รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4.) 

การลงมต ิ  วาระนี้มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)   

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน        
โดยบรษิทัจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. หากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะมอบฉันทะบุคคลอื่นเขา้
ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี้ โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาตาม   
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9.   

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิัทออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน 
ท่านสามารถมอบฉันทะให้ พลเอกส าเภา  ชูศร ีกรรมการบรษิัท  กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บรหิารความเสีย่ง ซึ่งเป็นกรรมการอสิระ และเป็นบุคคลที่ไม่มสี่วนได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี้ รายละเอียดของ
กรรมการอสิระปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5.  

ทัง้นี้ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะมายงับริษัทภายในวนัจนัทร์ที่ 5 มถุินายน 2560 หรือ         
ยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวต่อพนกังานลงทะเบยีน ณ ทีป่ระชุมก่อนเขา้ร่วมประชุม และขอใหท้่านหรอืผูร้บัมอบฉันทะ โปรด
น าเอกสารและหลกัฐานตามรายการทีป่รากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6. มาแสดงดว้ย ทัง้นี้บรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขัน้ตอน
และวธิกีารลงคะแนนเสยีงตามทีป่รากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7. และเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10. 

 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>นักลงทุนส ัมพันธ์>การประชุมผู ้ถ ือหุ ้น>หนังส ือเช ิญประชุมว ิสาม ัญ    
ผู้ถือหุ้น>1/2560 (บรษิทัแนะน าใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะ 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 

3. ผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมในแต่ละระเบยีบวาระไดท้ี ่

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

4. การจดัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 จะด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย  
ในกรณีผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิโปรดน าล่ามผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพื่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลู 

5. บรษิทัไดจ้ดัอาหารว่างและเครื่องดื่มไวร้บัรองผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 




