
 
 

BEM/E/600/M102.001/65 

           18 มนีาคม 2565 

เรือ่ง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้  

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียก     

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวนัจนัทรท่ี์ 4 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุม 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E -Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน 

สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยควบคุมการประชุมที่ห้องออดทิอเรยีม  ชัน้ G อาคาร A บรษิทั ทางด่วนและ

รถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) เลขที ่189 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310  

จากการที่บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม    

เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจ ุ      

เป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบรษิทัจงึกําหนดวาระการประชุมซึง่บรษิทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูและรายละเอยีด

ในวาระต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบรษิัท www.bemplc.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมแล้ว ตัง้แต่วนัที ่                

4 มนีาคม 2565 รายละเอยีดมดีงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 

     วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 จดัขึน้เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2564 

โดยบริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

www.bemplc.co.th ตัง้แต่วนัที่ 11 พฤษภาคม 2564 นอกจากน้ีบรษิัทได้เผยแพร่วดิีโอบนัทึก

การประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทซึ่งไม่ม ี           

ผูถ้อืหุน้รายใดเสนอขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุม             

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอ          

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 คะแนนเสยีงสาํหรบัการอนุมตั ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน   
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วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 

     วตัถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 ปรากฏในรายงาน

ประจําปี 2564 ซึ่งจดัส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสอืเชิญประชุมในรูปแบบ QR CODE และ

เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท www.bemplc.co.th ล่วงหน้า ก่อนวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 30 วนั 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการดําเนินงาน 

ของบรษิทัในปี 2564 และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

 คะแนนเสยีงสาํหรบัการอนุมตั ิเน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง  

วาระท่ี 3 พิจารณ าอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี  ส้ินสุดวัน ท่ี                      

31 ธนัวาคม 2564 

     วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรบัปี สิ้นสุดวันที ่

31 ธนัวาคม 2564 ของบรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ได้ผ่านการพิจารณา 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก 

บรษิทั สาํนกังาน อ ีวาย จาํกดั แลว้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงนิและ               

งบกํ าไรขาดทุนสําหรับ ปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งได้ผ่ านการพิจารณ าของ

คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชแีล้ว จงึเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 คะแนนเสยีงสาํหรบัการอนุมตั ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และจ่ายเงินปันผล 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  บรษิทัมกีําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบัปี 2564 เป็นเงนิ 

771,862,867 บาท และไม่มขีาดทุนสะสม บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ได้ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ข้อ 36 ซึ่งห้ามจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไร 

และห้ามจ่ายเงนิปันผลกรณีที่บรษิัทยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงนิปันผลให้จ่ายตาม

จาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

นอกจากน้ีตามข้อบงัคบัของบรษิัทข้อ 37 บรษิัทต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็น    

ทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจาํปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี 

จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสรรกําไร

เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรบัปี 2564 เป็นเงนิ 38.6 ลา้นบาท 
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การพิจารณาจ่ายเงนิปันผล บรษิัทจะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

ในระยะยาว คณะกรรมการบรษิัทจะพจิารณาอตัราการจ่ายเงนิปันผล ที่เห็นว่าเหมาะสม โดยบรษิัท 

จะยังคงมีเงินสดสํารองเพื่อรองรบัการขยายตัวและลงทุนในโครงการทางธุรกิจของบริษัท 

ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณางบการเงนิของบรษิัทแล้วเห็นว่าในปี 2564 

บรษิทัมกีําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นเงนิ 771,862,867 บาท และมกีําไรสะสมทีย่งั

ไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นเงนิ 7,030,014,932 บาท จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรเงนิ

กําไรและการจา่ยเงนิปันผล ดงัน้ี 

• จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรบัปี 2564 เป็นเงนิ 38.6 ลา้นบาท 

• จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 โดยจ่ายจากกําไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน                 

1,223 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัท สําหรบัการจ่ายเงนิปันผล

สาํหรบัปี 2564 จา่ยจากกําไรส่วนทีเ่ป็นเงนิปันผลหรอืส่วนแบ่งกําไรทีร่บัจากกจิการทีผ่่านการเสยี

ภาษีเงนิได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล

ธรรมดาสามารถ ขอเครดติภาษคีนืไดเ้ท่ากบัเงนิปันผลคณูยีส่บิส่วนแปดสบิ และจา่ยจากกําไรทาง

บญัชทีี่ไม่ผ่านการเสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่ง ผู้ถอืหุ้นประเภทบุคคล

ธรรมดาไมส่ามารถขอเครดติภาษคีนืได ้

ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิรบัเงนิปันผล 

ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ในกรณีที ่

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 อนุมตักิารจา่ยเงนิปันผล 

คะแนนเสยีงสาํหรบัการอนุมตั ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นตําแหน่ง                

ตามวาระ 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 14 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่ง                  

1 ใน 3 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก

และปีที่สองภายหลงัการจดทะเบยีนนัน้ให้ใชว้ธิจีบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลอืกเขา้มา

ดาํรงตําแหน่งใหมก่ไ็ด ้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 น้ี กรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระ 6 คน คือ                  

1. นางสาวอารศิรา ธรมธชั  2. นายวทิยา พนัธุม์งคล  3. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 4. นายสุพงศ ์ 

ชยตุสาหกจิ 5. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิุวณิชยกุ์ล 6. ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ และจากการทีบ่รษิทั

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีิทธเิสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านัน้             

ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
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คณะกรรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระ 

คือ นายปลิว  ตรวีศิวเวทย์ มมีติเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเสนอ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อแต่งตัง้กรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระ ทัง้หมด 6 คน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการอกีวาระหน่ึง  

     ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อ 

ไดพ้จิารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ จงึเห็นควรเสนอ 

ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีพ่้นตําแหน่งตามวาระทัง้ 6 คน กลบัเขา้

ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง ดงัน้ี 1. นางสาวอารศิรา  ธรมธชั  2. นายวทิยา  พนัธุม์งคล  

3. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ 4. นายสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ  5. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัติสุวณิชย์กุล 

และ 6. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ 

 คะแนนเสยีงสําหรบัการอนุมตัิ เสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 6 คน เป็นรายบุคคล 

วาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบรษิัท ข้อ 15 กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รบั

ค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทน 

ในลกัษณะอื่นตามข้อบังคบัหรอืตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตัิ ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวน

แน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมี

การเปลีย่นแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ด้รบัเบี้ยเลี้ยง สวสัดกิาร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบยีบ

ของบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ควรลดอตัราโบนัสกรรมการลง

จากเดมิทีเ่คยจ่ายในสถานการณ์ปกต ิเช่นเดยีวกบัทีป่ฏบิตัใินปี 2563 โดยเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

เพื่อพิจารณาอนุมัติโบนัสกรรมการสําหรบัปี 2564 ในวงเงนิไม่เกิน 12.60 ล้านบาท และ

ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2565 เท่ากบัปีทีผ่่านมาในวงเงนิไมเ่กนิ 18 ลา้นบาท  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

ประกอบดว้ย 

1.  โบนสักรรมการสาํหรบัปี 2564 ในวงเงนิไมเ่กนิ 12.60 ลา้นบาท  

2.  ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2565 เท่ากบัปีทีผ่่านมาในวงเงนิไมเ่กนิ 18 ลา้นบาท 

คะแนนเสยีงสาํหรบัการอนุมตั ิ ไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
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วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 30 กําหนดใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนด

ค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีทุกครัง้ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2565 ได พ จารณาร วมก บ   ้  ิ      ่    ั

ฝ ายจ ดการถ งความน าเช  อถ  ่     ั     ึ      ่    ื่   ือ ความเป นอ สระ ความร  และประสบการณ ในการปฏ บ ต งาน        ็   ิ         ู้            ์        ิ ั ิ                   

สอบบ ญช  การให ค าปร กษาในมาตรฐานการบ ญช  การร บรองงบการเง นได ท นเวลา และความ     ั   ี     ้ ํ    ึ                 ั   ี     ั            ิ   ้  ั             

เหมาะสมของค าตอบแทน เห นควรเสนอผ  สอบบ ญช รายเด มค อ บร ษ ท ส าน กงาน อ วาย จ าก ด            ่           ็         ู้     ั   ี      ิ   ื     ิ  ั   ํ  ั       ี     ํ   ั  

เป นผ  สอบบ ญช ของบร ษ ทส าหร บป   ็   ู ้     ั   ี      ิ  ั   ํ    ั  ี 2565 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นแต่งตัง้

นางสาวศริริตัน์ ศรเีจรญิทรพัย ์หรอื นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ์ หรอื นางสาวศริาภรณ์  เอื้ออนันต์กุล 

คนหน่ึงคนใดเป็นผู้สอบบญัชมีอีํานาจตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิัท ในปี 2565 

โดยมคี่าตอบแทนไมเ่กนิ 4,324,000 บาท 

ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารใชบ้รกิารอื่น (non-audit service fee) จากบรษิทั 

สํานักงาน อวีาย จํากดั จํานวน 800,000 บาท ซึ่งเป็นการตรวจสอบงบการเงนิโครงการรถไฟฟ้า 

สายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยายของบรษิทั   

   ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

จงึเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี จากบรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คือ 

นางสาวศริริตัน์ ศรเีจรญิทรพัย ์หรอื นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ์ หรอื นางสาวศริาภรณ์ เอื้ออนันตกุ์ล 

คนหน่ึงคนใดเป็นผู้สอบบัญชี มีอํานาจตรวจสอบ และลงนามรบัรองงบการเงินของบรษิัท                  

ในปี 2565 โดยมคี่าตอบแทนไมเ่กนิ 4,324,000 บาท 

คะแนนเสยีงสาํหรบัการอนุมตั ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาทบทวนข้อห้ามการกระทาํท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าว 

วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บรษิัทเข้าดําเนินธุรกิจการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นโครงการรถไฟฟ้า     

มหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิ) ซึง่ธุรกจิดงักล่าวรวมถงึการใหบ้รกิารโทรคมนาคมนัน้ 

บรษิัทได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม 

เป็นของตนเอง เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2561 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มี

ลกัษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศฯ) กําหนดให้ผู้ประกอบกจิการ

โทรคมนาคมจะตอ้งเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อกําหนดขอ้หา้มการกระทําทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงาํ

กิจการโดยคนต่างด้าว และให้มีการทบทวนทุกปี โดยในปีที่ผ่านมาบรษิัทมีการปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นประกาศฯ และไมม่กีารดําเนินการใดๆ ทีเ่ป็นพฤตกิารณ์และสถานภาพ

ทีข่ดัต่อขอ้หา้มการกระทาํทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่างดา้วแต่อยา่งใด 
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 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้

เพื่อพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อข้อห้ามการกระทําที่มลีกัษณะเป็นการครอบงํา

กจิการโดยคนต่างดา้ว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ต่อไป  

คะแนนเสยีงสาํหรบัการอนุมตั ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 วาระน้ีกําหนดไวเ้พื่อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัและ/หรอืเพื่อใหก้รรมการไดช้ีแ้จงขอ้ซกัถามหรอื

ขอ้สงสยัต่างๆ (ถ้าม)ี ดงันัน้จะไม่มกีารนําเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตั ิและไม่มี

การลงมตใิดๆ ในวาระน้ี   

สําหรบัผู้ถอืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเองได ้ผูถ้อืหุ้น

สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตามความประสงค์

ของท่าน โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ          

พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอสิระ และเป็นบุคคลที่ไม่มสี่วนได้เสยีพเิศษ        

ที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครัง้น้ี (รายละเอยีดของกรรมการอิสระตามที่

ปรากฏในหน้า 52 ถงึ 53)  

ทัง้น้ี ขอความร่วมมอืท่านโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะมายงับรษิทั ภายในวนัศุกรท์ี ่1 เมษายน 2565

โปรดแสดงเอกสารและหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ปรากฏในหน้า 54 ถึง 56 โดยมีขัน้ตอน 

การยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุม (E-Request) และขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) ตามทีป่รากฏในหน้า 57 ถงึ 64 ทัง้น้ี บรษิทัจะดําเนินการประชุมตามขัน้ตอนและวธิกีารลงคะแนนเสยีง

ตามทีป่รากฏในหน้า 65 ถงึ 66 และเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัตามทีป่รากฏในหน้า 67 ถงึ 69 
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หมายเหตุ  

1. ผู้ถือหุ้น หรอืผู้รบัมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดดําเนินการตามวธิปีฏบิตัิในการเข้าร่วมประชุม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11. หรอืสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

กรุณ าติดต่อ Call Center โทรศัพท์  02-931-9131 (ระหว่างวันที่  24 มีนาคม  - 4 เมษายน 2565 

เวลา 8.30 -17.30 น. ยกเวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

2.  ท่านสามารถ download หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอืแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณ ี

ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้  custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก 

www.bemplc.co.th> หน้าหลกันักลงทุนสมัพนัธ์>การประชุมผู้ถือหุ้น>หนังสอืเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น>

หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2565 (บรษิทัแนะนําใหใ้ชห้นังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่ท่านสามารถระบุ

การออกเสยีงลงคะแนนไดอ้ยา่งชดัเจน) 

สําหรบัผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถ ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่สํานักกรรมการและ        

งานกํากบัดูแล บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง 

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

บรษิัทได้จดัเตรยีมอากรแสตมป์ สําหรบัปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รบัมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อ 

เขา้รว่มประชุม 

3.  ท่านสามารถสแกนเพื่ออ่านรายงานประจําปี 2564 ผ่านทาง QR Code ที่อยู่ใน แบบแจ้งการประชุม /

หนงัสอืเชญิประชุม  

4. ผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมในแต่ละระเบยีบวาระไดท้ี ่

  นางสาวภทัรา  วงศารกัษ ์หรอื นางภรณ ี กนิษฐานนท ์

  สาํนกักรรมการและงานกํากบัดแูล      E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th 

  โทรสาร : 0 2641 4610  โทรศพัท ์: 0 2641 4611 ต่อ 8700 หรอื 8400  

5. การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 จะดาํเนินการประชุมเป็นภาษาไทย 
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