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หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุม  

 

    ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พงึปฏบิตัสิําหรบัการจดัประชุมผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง           

ความเชื่อมัน่ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท           

จดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้ม ี          

การตรวจสอบ เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรอืผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเขา้ร่วมประชุมเพื่อให ้       

ผูถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัต่ิอไป ทัง้นี้ บรษิทั ขอสงวนสทิธทิีจ่ะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็น     

ผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุแต่ละรายตามทีบ่รษิทัจะพจิารณาเหน็เหมาะสม 

 

 

1. บคุคลธรรมดา  

1.1   ผู้ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติไทย  

(ก)  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูถ้อืหุน้ เชน่ บตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ 

หรอืใบอนุญาตขบัขีท่ี่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก (ทีป่รากฏเลขบตัรประจําตวัประชาชน) ซึ่งผู้ถือหุ้น 

ไดล้งลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาํเนาบตัรประจําตวัของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูม้อบฉันทะ และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.2   ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก)   สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาํเนาหนังสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูม้อบฉนัทะ และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. นิติบคุคล  

2.1 นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย   

(ก) สําเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคล ซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอีํานาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้พรอ้มประทบัตรา

สาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี  

(ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีาํนาจทีไ่ดล้งนามในหนงัสอื

มอบฉนัทะพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  

(ก)  สาํเนาหนังสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคล (ทีม่อีายไุมเ่กนิ 1 ปี) หนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลดงักล่าวจะตอ้ง

ผา่นการรบัรองจากโนตารพีบัลคิ (Notary Public) หรอืหน่วยราชการทีม่อีาํนาจ 

(ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีาํนาจทีไ่ดล้งนามในหนงัสอื

มอบฉนัทะพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

    เอกสารใดขา้งตน้ทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหบุ้คคล

ทีอ่า้งองิเอกสารดงักล่าว หรอืบุคคลผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนบุคคลดงักล่าวลงนามรบัรองความถกูตอ้งของคาํแปลดว้ย 

  สิง่ทีส่่งมาด้วย 10 
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การมอบฉันทะ  

 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะไว้จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันา 

ธุรกจิการคา้ เรือ่ง กาํหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้ 

• แบบ ก.    เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น 

• แบบ ข.    เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่าํหนดรายการต่างๆทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 

• แบบ ค.   เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย 

              เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

บรษิทัไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยก์าํหนด หรอืสามารถ

ดาวน์โหลดไดจ้าก www.bemplc.co.th  

ทัง้นี้ บรษิทั ศูนย์ฝากรบัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั (TSD) ไดม้รีะบบ e-Proxy Voting แบบมอบฉันทะ ข. สาํหรบัผูถ้อืหุน้

ประเภทกองทนุ และแบบมอบฉนัทะ ค. สาํหรบั Custodian ซึง่สามารถบนัทกึคะแนนไดต้ัง้แต่วนัที ่21 - 31 มนีาคม 2565   

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 79/2564 

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชกัชวนเป็นการทัว่ไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง 

ลงคะแนนแทน ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 2564 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่16 มกราคม 2565 ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถศกึษารายละเอยีด

เพิม่เตมิหรอืสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.sec.or.th  

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะ

ไดโ้ดยดาํเนินการดงันี้ 

1. ใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะทีบ่รษิทัได้จดัส่งมาให ้หรอืตามแบบอื่นขา้งต้นเพียงแบบเดียวเท่านัน้ สําหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ใช ่

Custodian จะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทา่นัน้ 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัคนใด 

คนหนึ่ง โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงค์จะมอบฉันทะ หรอืกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ

อสิระตามทีบ่รษิทัระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพยีงคนเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

3. ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจํานวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจํานวน 

ทีต่นถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผูถ้ือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  

4. โปรดปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท ในหนังสอืมอบฉันทะ พร้อมทัง้ขดีฆ่าลงวนัที่ที่ทําหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว 

ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์สาํหรบัปิดในหนงัสอืมอบฉนัทะเพือ่อาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

5. การมอบฉนัทะเพือ่เขา้รว่มประชมุแทนตนเอง 

    5.1  กรณีมอบฉนัทะใหบุ้คคลอืน่เขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) แทนตนเอง 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะโปรดดําเนินการตามขอ้ 1-2 และยืน่แบบคาํรอ้งเพือ่เขา้รว่มประชมุ (E-Request) ล่วงหน้า

เพื่อขอรับ Username และ Password สําหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขัน้ตอน 

การยื่นแบบคํารอ้งเพื่อเขา้ร่วมประชุม (E-Request) และการใชง้านระบบประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบบัจริงไปยงับริษทั 

http://www.bemplc.co.th/
http://www.sec.or.th/
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**ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตดัสินใจมอบฉันทะ** 

 5.2  กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) แทนตนเอง 

ผู้ถือหุ้นโปรดดําเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบบัจริงไปยงับริษัท 

โดยไม่ต้องย่ืนแบบคาํร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก 

6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรบัรองสาํเนาถกูต้อง ไปยงัสาํนักกรรมการ

และงานกาํกบัดูแล บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) เลขที ่238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวนัศกุรท่ี์ 1 เมษายน 2565 เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัไดม้เีวลาตรวจสอบเอกสาร 

และใหท้นัเวลาเริม่ประชมุ 

7. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะยกเลกิการมอบฉันทะ ใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ความประสงคเ์ป็นหนังสอืต่อบรษิทัก่อนเริม่การประชุม 

 ผูถ้อืหุน้ 

8. คํารบัรองว่าผูร้บัมอบฉันทะจะดําเนินการตามทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉันทะให ้และหากผูร้บัมอบฉันทะไม่ดําเนินการตามที่

ไดร้บัมอบฉนัทะ ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บัความเสยีหายสามารถใชส้ทิธดิาํเนินคดตีามกฎหมายกบัผูช้กัชวนและผูร้บัมอบฉนัทะได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่วิดีโ...
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	กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องออดิทอเรียม
	กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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