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 4 เมษายน 2562 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย รายละเอยีดในหน้า 8 

 ด้วยคณะกรรมการบรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ได้มมีตใิหเ้รยีกประชุมสามญั      
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัศุกร ์ที ่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชัน้ 2 
โรงแรม สวสิโฮเต็ล กรุงเทพฯ รชัดา เลขที ่204 ถนนรชัดาภเิษก หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  โดยก าหนดใหว้นัพุธที ่
13 มนีาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพือ่สทิธเิขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562  

จากการที่บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นใชส้ทิธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการ
ล่วงหน้าระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 ไม่มผีูถ้อืหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
คณะกรรมการบรษิัทจงึก าหนดวาระการประชุมซึ่งบรษิัทได้เผยแพร่ขอ้มูลและรายละเอยีดในวาระต่างๆ ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bemplc.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมแลว้ ตัง้แต่วนัที ่26 มนีาคม 2562 รายละเอยีด
มดีงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     การประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2562  โดย
บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชมุแลว้เสรจ็และเผยแพรผ่่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
www.bemplc.co.th ตัง้แต่วนัที ่26 มนีาคม 2562 นอกจากนี้บรษิทัไดเ้ผยแพร่วดิโีอ
บนัทกึการประชุมในแต่ละวาระเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษิทั  

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่าการบนัทกึรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น
ครัง้ที ่1/2562 มคีวามถูกตอ้งครบถว้นและมคีวามชดัเจน จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.)  

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 
ซึง่จดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั www.bemplc.co.th ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
30 วนั 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 
2561 และใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบ โดยไมต่อ้งมกีารลงมต ิ(รายละเอยีด
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2.) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2561 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561
ของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดผ้่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
จากบรษิทั ส านกังาน อ ีวาย จ ากดัแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ    คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ชอบต่องบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน
ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
(รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2. และ 3.) 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ   
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการส าหรับ ปี  2561 เป็ น เงิน 
3,107,430,253 บาท และไม่มขีาดทุนสะสม บรษิัทจงึสามารถพิจารณาจ่ายเงนิปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งห้ามจ่ายเงนิปันผลจากเงนิ
ประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร และหา้มจ่ายเงนิปันผลกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุน
สะสมอยู่ โดยการจ่ายเงนิปันผลให้จ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั และต้องได้รบั
อนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนี้ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 37 บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วยยอดเงนิ
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุส ารองนี้จะมจี านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรบัปี 2561 
เป็นเงนิ 155,400,000 บาท 

การพจิารณาจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจะค านึงถงึผลประกอบการและผลตอบแทนของ 
ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาอตัราการจ่ายเงนิปันผลทีเ่หน็
ว่าเหมาะสม โดยบรษิัทจะยงัคงมเีงนิสดส ารองเพื่อรองรบัการขยายตวัและลงทุน          
ในโครงการทางธุรกจิของบรษิทัไดอ้ยา่งต่อเนื่อง  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ       คณะกรรมการพจิารณางบการเงนิของบรษิัทแล้วเห็นว่าในปี 2561 บรษิัทมกี าไร
สุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นเงนิ 3,107,430,253 บาท จงึเห็นควรเสนอ          
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไร โดยจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ส าหรบัปี 2561 เป็นเงนิ 155,400,000 บาทและจ่ายเงนิปันผลส าหรบังวดครึง่ปีหลงั
ขอ งปี  2561 โด ยจ่ าย จากก า ไรสุท ธิ ใน อัต ราหุ้ น ล ะ  0.09 บ าท  เป็ น เงิน 
1,375,650,000 บาท ดงันัน้เมื่อรวมการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบังวด
ครึง่ปีแรกของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาทแล้ว เงนิปันผลส าหรบัปี 2561 
เทา่กบัอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั 
โดยก าหนดใหว้นัพุธที ่8 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) 
เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผล และก าหนดจ่ายเงนิปันผลงวดครึง่ปีหลงัของปี 2561 
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4.) 

หมายเหตุ    เงนิปันผลส าหรบังวดครึง่ปีหลงัของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท 
เป็นเงนิ 1,375,650,000 บาท จ่ายจากก าไรทีผ่า่นการเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรา
ร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคนืได้เท่ากับ        
เงนิปันผลคณูยีส่บิสว่นแปดสบิ 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาการเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีพ้น
ต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3                  
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งใน    
ปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนนั ้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก                 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ซึง่อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่ไ็ด ้

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 นี้  กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ            
6 คน คอื 1. พลเอกส าเภา    ชศูร ี   2. นางวลัลภา   อสัสกลุ    3. ม.ล. ประสบชยั  
เกษมสันต์    4. นายวีระพงศ์   ศุภเศรษฐ์ศักดิ ์ 5. นายยุทธนา  หยิมการุณ               
6. นายปลวิ   ตรวีศิวเวทย์    และจากการทีบ่รษิัทได้เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นมสีทิธิ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านัน้ ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใด
เสนอชือ่บุคคลเพือ่พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

คณะกรรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนด
ออกตามวาระ คอืนายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์มมีตเิหน็ควรเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้กรรมการบรษิัทแทนกรรมการที่พ้น
ต าแหน่งตามวาระ ทัง้หมด 6 คน ดงันี้   
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1.  พลเอกส าเภา    ชศูร ี ( กรรมการอสิระ ) 

2.  นางวลัลภา   อสัสกลุ ( กรรมการอสิระ ) 

3.  ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต์ ( กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

4. นางสาวอารศิรา  ธรมธชั ( กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
    (แทนนายวรีะพงศ ์  ศภุเศรษฐศ์กัดิ)์ 

5.  นายยทุธนา  หยมิการณุ (กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

6.  นายปลวิ   ตรวีศิวเวทย ์ (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ       คณะกรรมการบรษิัทโดยไม่รวมกรรมการทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อพจิารณาบุคคลทีไ่ด้รบั
เสนอชื่อแล้วเหน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั และบุคคล           
ที่เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ และใหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการบรษิัทแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ ดังนี้            
1. พลเอกส าเภา    ชศูร ี   2. นางวลัลภา   อสัสกุล    3. ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต ์  
4. นางสาวอารศิรา  ธรมธชั    5. นายยุทธนา  หยมิการุณ  6. นายปลวิ   ตรวีศิวเวทย ์  
(รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5.) 

การลงมต ิ   วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน โดยเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 6 คน เป็น
รายบุคคล 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 15 ก าหนดว่ากรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจาก
บรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรอืตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิซึง่อาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรอืจะใหม้ี
ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รบัเบี้ยเลี้ยง 
สวสัดกิาร และคา่ใชจ้่ายต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการแล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่ออนุมตัิ
โบนัสกรรมการส าหรบัปี 2561 ในวงเงนิไม่เกิน 21 ล้านบาท และค่าตอบแทน
กรรมการส าหรบัปี 2562 ในวงเงนิไมเ่กนิ 18 ลา้นบาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ประกอบดว้ย 
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1. โบนสักรรมการส าหรบั ปี 2561 ในวงเงนิไมเ่กนิ 21 ลา้นบาท  

2. คา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2562 ในวงเงนิไมเ่กนิ 18 ลา้นบาท 

  (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6.) 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ก าหนดให้แต่ งตั ้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
คา่ตอบแทนในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุครัง้ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้
พจิารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการถงึความน่าเชื่อถอื ความเป็นอสิระ ความรูแ้ละประสบการณ์
ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีการใหค้ าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรองงบการเงนิ
ไดท้นัเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เหน็ควรเสนอผูส้อบบญัชรีายเดมิ
คอื บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2562 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเสนอที่ประชุม     
ผูถ้อืหุน้แต่งตัง้นางสาวอศิราภรณ์ วสิุทธญิาณ หรอืนางสาวสุพรรณี ตรยิานันทกุล 
หรอืนางสาววธู ขยนัการนาว ีคนหนึ่งคนใดเป็นผูส้อบบญัชมีอี านาจตรวจสอบ และ                  
ลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัในปี 2562 โดยมคีา่ตอบแทนไมเ่กนิ 4,020,000 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จงึเห็นควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2562 
โดยแต่งตัง้ นางสาวอศิราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรอืนางสาวสุพรรณี  ตรยิานันทกุล 
หรอืนางสาววธู ขยนัการนาว ีคนหนึ่งคนใดเป็นผูส้อบบญัชมีอี านาจตรวจสอบและ
ลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัในปี 2562 โดยมคี่าตอบแทนไม่เกนิ 4,020,000 บาท 
(รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7.) 

การลงมต ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   เน่ืองด้วยค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้
สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบรษิัท จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับ                
ของบรษิทั ขอ้ 25 ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่ปลีย่นแปลงดงักล่าว   
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ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ชอบต่อการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 25
จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั หมวด 4 
การประชุมผูถ้ือหุ้น ขอ้ 25 เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญัติ
บรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 100 (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8.) 

การลงมต ิ  วาระนี้มตติอ้งผา่นดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการก าหนดข้อห้ามการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการ
โดยคนต่างด้าว 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   ตามที่บรษิัทเขา้ด าเนินธุรกจิการพฒันาเชิงพาณิชย์ของโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน            
สายเฉลมิรชัมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย ซึง่ธุรกจิดงักล่าว
รวมถงึการใหบ้รกิารโทรคมนาคมนัน้ บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม
แบบที่สองที่มโีครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2561     
ซึง่ตามประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ(กสทช.) เรือ่ง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการ
โดยคนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 (ประกาศฯ) ก าหนดใหผู้ป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมก าหนด
และทบทวนการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างดา้ว ตามทีร่ะบุไว้
ในบญัชทีา้ยประกาศฯ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแล้วเหน็ชอบต่อการก าหนดขอ้ห้ามการกระท าที่มี
ลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตักิารก าหนดขอ้หา้มการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดย
คนต่างดา้ว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) พ.ศ. 2555 (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9.) 

การลงมต ิ  วาระนี้มตติอ้งผา่นดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)   

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้โปรดเขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวโดยพรอ้มเพรยีงกนั        
โดยบรษิัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะ
บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี้ โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอื
มอบฉันทะทีแ่นบมาตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 14.   

หากทา่นประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ตามความประสงค์ของท่าน ท่านสามารถมอบฉันทะนายวฑิูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอสิระ และเป็นบุคคลที่ไม่มสี่วนได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี้  (รายละเอยีดของกรรมการอสิระ
ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10.)  
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ทัง้นี้ ขอความรว่มมอืทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบฉันทะมายงับรษิทั ภายในวนัพฤหสับดทีี ่18 เมษายน 2562 
หรอืยื่นหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวต่อพนักงานลงทะเบยีน ณ ทีป่ระชุมก่อนเขา้ร่วมประชุม และขอให้ท่านหรอืผู้รบั 
มอบฉันทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามรายการที่ปรากฏในสิง่ทีส่่งมาด้วย 11. มาแสดงด้วย ทัง้นี้บรษิัทจะด าเนินการ
ประชุมตามขัน้ตอนและวิธีการลงคะแนนเสยีงตามที่ปรากฏในสิง่ที่ส่งมาด้วย 12. และเป็นไปตามข้อบงัคบับรษิัทตาม
รายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 15. 

                                             โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 

 (ดร.วรีพงษ์   รามางกรู) 
           ประธานกรรมการบรษิทั 
 

หมายเหต ุ  

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รบัมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนใน           
วนัประชมุ ทัง้นี้เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

2.  ท่านสามารถ download หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอืแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผูล้งทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.bemplc.co.th>           
หน้าหลกันักลงทุนสมัพนัธ์>การประชุมผู้ถือหุ ้น>หนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ ้น>หนังสือเชิญประชุม
สาม ัญผู ้ถ ือหุ ้น ปี2562 (บริษัทแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียง
ลงคะแนนไดอ้ยา่งชดัเจน) 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะกลบัคนืล่วงหน้าไดท้ีส่ านกักรรมการผูจ้ดัการ   

บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (สาขา1) เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ       
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ ส าหรบัปิดหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้กผู่ร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชมุ 

3.  ท่านสามารถสแกนเพื่ออ่านรายงานประจ าปี 2561 ผ่านทาง QR Code ที่อยู่ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม/ 
แบบฟอรม์ลงทะเบยีน ทีบ่รษิทัน าสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดอ้กีทางหนึ่ง 

4. ผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุในแต่ละระเบยีบวาระไดท้ี่ 
  นางสาวภทัรา  วงศารกัษ์ หรอื นางภรณี  กนิษฐานนท ์
  ส านกักรรมการผูจ้ดัการ      E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th 
  โทรสาร : 0 2641 4610       โทรศพัท ์: 0 2641 4611 ต่อ 8700 หรอื 8400  

5. การจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 จะด าเนินการประชมุเป็นภาษาไทย ในกรณีผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิโปรดน า
ล่ามผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพือ่ความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลู 

6. บรษิทัไดจ้ดัอาหารว่างและเครือ่งดื่มไวร้บัรองผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ารว่มประชมุ 
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