
  

รายละเอียดวาระการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ได้มมีตใิหเ้รยีกประชุมวสิามญั            
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 ในวนัจนัทร์ที ่18 มนีาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรม 
สวสิโฮเต็ล กรุงเทพฯ รชัดา เลขที่ 204 ถนนรชัดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ 
ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์บรษิัท (www.bemplc.co.th) 
ล่วงหน้าตัง้แต่วนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2562 ดงัต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2561 โดย
บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชมุแลว้เสรจ็และเผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
www.bemplc.co.th  ตัง้แต่วนัที่ 4 พฤษภาคม 2561 นอกจากนี้บรษิัทได้เผยแพร่
วิดีโอบันทึกการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชมุ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 มคีวามถูกตอ้งครบถว้นและมคีวามชดัเจนจงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.)  

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน  

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาการยุติข้อพิพาทกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยการทบทวน
และแก้ไขสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ท่ี 2  สญัญาเพ่ือการต่อขยาย
โครงการระบบทางด่วนขัน้ท่ี 2 (ส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสาย                
บางปะอิน-ปากเกรด็ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล     บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) และบรษิทั ทางด่วน
กรงุเทพเหนือ จ ากดั (บรษิทัย่อย) เป็นผูร้บัสมัปทานจากการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 
(กทพ.) ซึ่งในระหว่างด าเนินงานตามสัญญาสัมปทาน บริษัทฯ/บริษัทย่อยมี            
ขอ้พิพาทกบั กทพ. ตามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2  สญัญาเพื่อการ           
ต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี และสญัญาโครงการทางด่วนสาย
บางปะอนิ-ปากเกร็ด ทัง้ในชัน้คณะผู้พจิารณา ชัน้อนุญาโตตุลาการ และในชัน้
ศาลปกครอง รวมถึงข้อพิพาทตามสัญญาซึ่งมีประเด็นเดียวกันหรือประเด็นที่
เกี่ย ว เนื่ องกันกับข้อพิพ าทที่ มีการยื่ น ฟ้ องร้องคดีต่ อศาล  และต่ อคณ ะ
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อนุญาโตตุลาการแล้ว โดยมีมูลค่าข้อพิพาทรวมดอกเบี้ยค านวณถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม 2561 เป็นเงนิประมาณ 137,517 ลา้นบาท  

เมื่อวนัที ่21 กนัยายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดไดม้คี าพพิากษา ในขอ้พพิาทเรื่อง 
ผลกระทบจากทางแขง่ขนัให ้กทพ. ชดเชยผลกระทบจากทางแขง่ขนัใหบ้รษิทัย่อย 
ซึง่ขอ้พพิาทดงักล่าวมมีลูคา่ขอ้พพิาทรวมสงูมาก คณะรฐัมนตรจีงึมมีตใิหห้น่วยงาน
ของรฐัเจรจาต่อรองกบัคู่พพิาทเพื่อบรรเทาความเสยีหายของรฐัและให้เกดิความ
เป็นธรรมแก่ประชาชน โดยให้ด าเนินการอย่างโปร่งใส ชอบด้วยกฎหมายและ
ค านึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นส าคญั กทพ. และบรษิัทฯ/บรษิัทย่อยได้ขอ้ตกลง
ร่วมกันในการไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทบนพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ 
ประชาชน และเป็นธรรมต่อคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย 

กทพ. และบริษัทฯ/บริษัทย่อยตกลงยุติข้อพิพาททัง้หมดเป็นมูลค่าข้อพิพาท
ประมาณ 137,517 ลา้นบาท โดยการทบทวนและแกไ้ขสญัญาโครงการระบบทางด่วน
ขัน้ที ่2  สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี และสญัญา
โครงการทางด่วนสายบางปะอิน -ปากเกร็ด โดยตกลงขยายระยะเวลาสัญญา
สมัปทานทัง้ 3 สญัญาไปสิน้สุดในปี 2600 ซึง่บรษิทัฯ มหีน้าทีล่งทุนปรบัปรงุทางด่วน
ขัน้ที ่2 ใชเ้งนิลงทนุประมาณ 31,500 ลา้นบาท 

ทัง้นี้  กทพ. จะน าผลการเจรจาเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพิจารณาเห็นชอบตาม
ขัน้ตอนพระราชบญัญตักิารใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. 2556 ซึง่อาจ
มกีารเปลีย่นแปลงไปจากแนวทางทีเ่สนอขา้งตน้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ    คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า การยุต ิ            
ขอ้พพิาท กบั กทพ. โดยการทบทวนและแกไ้ขสญัญาสมัปทานจะเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณา
อนุมตัดิงันี้ 

1) ให้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยยุติขอ้พพิาทกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทยโดย
การทบทวนและแกไ้ขสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 สญัญาเพื่อการต่อ
ขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี  และสญัญาโครงการทางด่วนสาย
บางปะอนิ - ปากเกรด็ 

2) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเพื่ อยุติข้อพิพาท มอบหมายให้
คณะกรรมการบรษิัทมอี านาจพิจารณา ปรบัปรุง แก้ไขให้เป็นไปตามผลการ
เจรจาต่อรองขัน้สุดท้ายและสอดคล้องกบัมติคณะรฐัมนตร ีและมอบหมายให้
คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัริายละเอยีดของสญัญา ด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อ
การลงนามสญัญากบัการทางพเิศษแหง่ประเทศไทยจนเสรจ็การ 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทมีมติแต่งตัง้
บรษิทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั และบรษิทั ออพท์เอเชยี  แคปิตอล  จ ากดั 
เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลและ
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ  ความเป็นธรรมของราคา และเงือ่นไขของรายการจ าหน่ายไป
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ซึ่งสินทรัพย์ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และไม่มี
ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2. ถงึ 4.) 

การลงมต ิ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
สว่นไดเ้สยี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)   

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้โปรดเขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวโดยพรอ้มเพรยีงกนั        
โดยบรษิัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะ
บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี้ โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอื
มอบฉันทะทีแ่นบมาตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9.   

หากทา่นประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ตามความประสงค์ของท่าน ท่านสามารถมอบฉันทะนายวฑิูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอสิระ และเป็นบุคคลที่ไม่มสี่วนได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี้  (รายละเอยีดของกรรมการอสิระ
ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5.)  

ทัง้นี้  ขอความร่วมมอืท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับรษิัท ภายในวนัจนัทร์ที่ 11 มนีาคม 2562  
หรอืยื่นหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวต่อพนักงานลงทะเบยีน ณ ทีป่ระชุมก่อนเขา้ร่วมประชุม และขอให้ท่านหรอืผู้รบั  
มอบฉันทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามรายการทีป่รากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6. มาแสดงดว้ย ทัง้นี้บรษิทัจะด าเนินการ
ประชุมตามขัน้ตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และเป็นไปตามขอ้บังคบับรษิัทตาม
รายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10. 
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หมายเหต ุ  

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รบัมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนใน          
วนัประชมุ ทัง้นี้เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

2.  ท่านสามารถ download หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอืแบบ ค. (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูล้งทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.bemplc.co.th>           
หน้าหลกันักลงทุนสมัพนัธ์>การประชุมผู้ถือหุ้น>หนังสอืเชญิประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น>วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2562  (บรษิัทแนะน าให้ใช้หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสยีงลงคะแนนได้อย่าง
ชดัเจน) 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่ส านักกรรมการผู้จัดการ          
บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (สาขา 1) เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ       
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ ส าหรบัปิดหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้กผู่ร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชมุ 

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

4. การจดัการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 จะด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาต ิ
โปรดน าล่ามผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพือ่ความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลู 

5. บรษิทัไดจ้ดัอาหารว่างและเครือ่งดื่มไวร้บัรองผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ารว่มประชมุ 
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