
โดยเปนการจัดประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) เทานั้น

บริษัทไมมีการจัดประชุมแบบเขานั่งฟงในวันดังกลาว 

ถายทอดจากหองออดิทอเรียม ชั้น G อาคาร A 
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สาขา2) 
เลขที่ 189 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564

เริ่มลงทะเบียนเขารวมประชุมเวลา 12.00 น.

หากทานผูถือหุนประสงคจะเขารวมประชุม

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นความประสงคเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามสิ่งที่สงมาดวย 11.

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ Call Center 

หมายเลขโทรศัพท 02-021-9128  ชวงเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.

ตั้งแตวันที่ 19 ถึง 28 เมษายน 2564  (ยกเวนวันเสาร-อาทิตย)ตั้งแตวันที่ 19 ถึง 28 เมษายน 2564  (ยกเวนวันเสาร-อาทิตย)



 

 
BEM/E/600/M102.001/64 

          5 เมษายน 2564 

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียก     
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยเป็นการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)          
ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564           
เวลา  14.00 น. ถ่ ายทอดจากห้องออดิทอเรียม ชัน้ G อาคาร A บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ              
จ ากัด (มหาชน) (สาขา2) เลขที่ 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และ
ก าหนดให้วนัพุธที่ 10 มนีาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสทิธิเข้าร่วมประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  

จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม    
เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ       
เป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบรษิทัจงึก าหนดวาระการประชุมซึ่งบรษิทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลและรายละเอยีด
ในวาระต่างๆ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท www.bemplc.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมแลว้ ตัง้แต่วนัที่          
26 มนีาคม 2564 รายละเอยีดมดีงันี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าการบนัทกึรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2563 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชดัเจน จึงเห็นควรเสนอ     
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน   

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท
ในปี 2563 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้อง         
มกีารลงมต ิ
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ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ความเหน็ของคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว จงึเห็นควรเสนอ    
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี สิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม      
และออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบรษิัทแล้วเห็นว่าในปี 2563 บรษิัทมี
ก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นเงนิ 1,697.93 ลา้นบาท จงึเหน็ควร
เสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ดงันี้ 

• จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรบัปี 2563 เป็นเงนิ 84.91 ลา้นบาท  

• จ่ายเงินปันผลส าหรับ ปี  2563 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิในอัตราหุ้นละ         
0.10 บาท เป็นเงนิ 1,528.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบรษิทั ส าหรบัการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2563 จ่ายจากก าไรที่
ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคนืได้เท่ากบัเงนิปันผลคูณยี่สบิส่วน
แปดสบิ 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  

ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ี  
พ้นต าแหน่งตามวาระ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ     คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อพิจารณาแล้ว 
เหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ จงึเหน็ควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่พ้นต าแหน่ง      
ตามวาระทั ้ง 5 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ดังนี้              
1. ดร.อรรณพ ตนัละมยั  2. นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ  3. นางณฐมณ  บุนนาค              
4. นางวลัลภา  อสัสกุล  และ 5. ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต ์ 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการทัง้ 5 คน เป็นรายบุคคล 
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ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ ประกอบดว้ย 

1. โบนสักรรมการส าหรบั ปี 2563 ในวงเงนิไม่เกนิ 15.75 ลา้นบาท  

2. ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 เท่ากบัปีที่ผ่านมาในวงเงนิไม่เกนิ 18 
ลา้นบาท  

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7     พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ      
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน          
อีวาย จ ากัด คือ นางสาวอิศราภรณ์  วิสุทธิญาณ  หรือนางสาวสุพรรณี            
ตริยานันทกุล หรอืนางสาววธู ขยันการนาวี คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญช ี        
มอี านาจตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิัทในปี 2564 โดยมี
ค่าตอบแทนเท่ากบัปีทีผ่่านมาเป็นเงนิ 4.24 ลา้นบาท 

การลงมต ิ   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามข้อห้ามการกระท าท่ีมีลักษณะเป็น        
การครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว 

ความเหน็ของคณะกรรมการ ตามที่บรษิัทเขา้ด าเนินธุรกิจการพฒันาเชงิพาณิชย์ของโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน
สายเฉลิมรชัมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย ซึ่งธุรกิจ
ดงักล่าว รวมถงึการใหบ้รกิารโทรคมนาคมนัน้ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ก าหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมจะต้องก าหนดและทบทวนการกระท าที่มีลักษณะเป็นการ
ครอบง ากจิการโดยคนต่างด้าวเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี คณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาแลว้เหน็ว่าบรษิทัไดม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศฯ 
และไม่มกีารด าเนินการใดๆ ทีเ่ป็นพฤตกิารณ์และสถานภาพทีข่ดัต่อขอ้หา้มหรอืที่
เข้าข่ายเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวแต่อย่างใด จึงเห็นควรเสนอ          
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารทบทวนการปฏบิตัติามขอ้หา้มการกระท าที่มี
ลกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างดา้วเพือ่ยื่นต่อ กสทช. ต่อไป  

การลงมต ิ  วาระนี้มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  

 วาระนี้ก าหนดไว้เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นซกัถามขอ้สงสยัและ/หรอืเพื่อให้กรรมการได้   
ชีแ้จงขอ้ซกัถามหรอืขอ้สงสยัต่างๆ (ถา้ม)ี ดงันัน้จะไม่มกีารน าเสนอเรื่องอื่นใด
ใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั ิและไม่มกีารลงมตใิดๆ ในวาระนี้   

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเองได้ ผูถ้อืหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตามความประสงค์
ของท่าน โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ          
พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอสิระ และเป็นบุคคลที่ไม่มสี่วนได้เสยีพเิศษ        
ที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี้  (รายละเอยีดของกรรมการอิสระตามที่
ปรากฏในหน้า 59 ถงึ 60)  

ทัง้นี้ ขอความร่วมมอืท่านโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะมายงับรษิทั ภายในวนัศุกรท์ี ่23 เมษายน 2564 
โปรดแสดงเอกสารและหลักฐานเพื่อยืนยนัสิทธิเข้าร่วมประชุมตามขัน้ตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุม     
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามทีป่รากฏในหน้า 62 ถงึ 69  ทัง้นี้ บรษิทัจะด าเนินการประชุม       
ตามขัน้ตอนและวธิกีารลงคะแนนเสยีงตามทีป่รากฏในหน้า 70 ถงึ 71 และเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัตามทีป่รากฏ
ในหน้า 72 ถงึ 74 

                                              โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 

     (นายปลวิ    ตรวีศิวเวทย)์ 
                                                               รกัษาการประธานกรรมการบรษิทั 
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หมายเหตุ  
1. ผูถ้อืหุ้น หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีป่ระสงค์จะเขา้ร่วมประชุมโปรดด าเนินการตามขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-meeting) สิง่ทีส่่งมาด้วย 11. หรอืสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาติดต่อ Call Center โทรศพัท ์
02-021-9128 (ระหว่างวนัที ่19 – 28 เมษายน 2564) 

2.  ท่านสามารถ download หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอืแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.bemplc.co.th>     
หน้าหลกันักลงทุนสมัพนัธ>์การประชุมผูถ้อืหุน้>หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้>หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ปี 2564 (บรษิทัแนะน าใหใ้ชห้นังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่ท่านสามารถระบุการออกเสยีงลงคะแนนไดอ้ย่างชดัเจน) 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะสามารถ สง่หนังสอืมอบฉนัทะกลบัคนืล่วงหน้าไดท้ีส่ านักกรรมการผูจ้ดัการ   
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (สาขา1) เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ       
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ ส าหรบัปิดหนังสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีล่งทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม 

3.  ท่านสามารถสแกนเพื่ออ่านรายงานประจ าปี 2563 ผ่านทาง QR Code ที่อยู่ใน แบบแจ้งการประชุม / หนังสอื  
เชญิประชุม  

4. ผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละระเบยีบวาระไดท้ี ่
  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. การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จะด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย 
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