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เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 1 : พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559
ณ ห้องแอทธิ นี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 แอทธิ นี ทาวเวอร์
โรงแรมพลาซ่า แอทธิ นี รอยัล เมอริเดียน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มการประชุมเวลา 14.05 น.
มีผเู้ ข้าร่วมประชุมดังนี้
1) กรรมการบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
2. นายปลิว ตรีวศิ วเวทย์

ประธานกรรมการบริษทั
(กรรมการอิสระ)
รองประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั
(กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั
(กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั
(กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริษทั
(กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั
(กรรมการอิสระ)
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง และกรรมการผูจ้ ดั การ

3. นายวิฑรู เตชะทัศนสุนทร

4. พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร

5. พล.อ.สาเภา ชูศรี

6. ดร.อรรณพ ตันละมัย
7. นางวัลลภา อัสสกุล
8. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
9. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์
10. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์
11. นายปณิต ตุลย์วฒ
ั นจิต
12. นายธนา จานุสรณ์
13. นายธีรพันธ์ เตชะศิรนิ ุกลู
14.ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
15. นางพเยาว์ มริตตนะพร
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2) กรรมการบริษทั ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1.นายพงษ์สฤษดิ ์ ตันติสวุ ณิชย์กุล

กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
(ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ)

3) ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสงวน คุณาธินนั ท์
นางสุดฤทัย พรหมมาตร
นายภาคภูมิ ทวีวทิ ยรัศมิ ์
นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร
นายวิทรู ย์ หทัยรัตนา
นางสาวพรพิมล เชิดชูชยั
นายอัลวิน จี
นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ วิศวกรรมทางพิเศษ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ปฏิบตั กิ ารทางพิเศษ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริหาร และเลขานุการบริษทั
รองกรรมการผูจ้ ดั การ การเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ปฏิบตั กิ ารและวิศวกรรมระบบราง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ พัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สนับสนุนปฏิบตั กิ าร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ งานกากับดูแล

4) ผูส้ อบบัญชี
1. นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กุล

บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด

5) ที่ปรึกษากฎหมาย
1. นายกิตพิ งศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์
2. นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์

บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
เดอะลีจสิ ท์ กรุ๊ป (ผูต้ รวจสอบผลการนับคะแนน)

6) ที่ปรึกษาการเงิ น
1. นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล

บริษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด

7) ผูแ้ ทนอาสาพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ผถู้ ือหุ้น
1. นางทิพาภรณ์ อุนศิริ
8) ผูถ้ ือหุ้นที่เข้าประชุม
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ปรากฏจานวนผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิเข้าร่วม
ประชุมทัง้ สิน้ 48,417 ราย จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายทัง้ หมด 15,285,000,000 หุน้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี
2559 มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ ด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาทีเ่ ปิ ดประชุมเวลา 14.05 น. จานวน 2,626 ราย รวม
จานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 10,593,285,626 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.3051 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด และในเวลาปิ ดรับ
ลงทะเบียนมีผถู้ อื หุน้ จานวนทัง้ สิน้ 3,206 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 10,710,692,237 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.0732 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อ บัง คับ บริษัท ซึ่ง กาหนดให้ม ีผู้ถือ หุ้น มาประชุ ม ไม่ น้ อ ย
กว่ า 25 คน และต้ อ งมีหุ้น นั บ รวมกัน ได้ไ ม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด
โดยในจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 3,206 ราย มีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน จานวน 867 ราย จานวนหุน้ รวม 1,695,749,647 หุน้
ก่อนจะเริม่ พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุ การบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธปี ฏิบตั ิของบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และการลงคะแนนเสียง
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เลขานุการบริ ษทั ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่ารายละเอียดขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกาการนับคะแนน บริษทั ได้ชแ้ี จง
รายละเอียดไว้ในหน้า 34 ของหนังสือเชิญประชุมตามทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว สรุปสาระสาคัญคือ
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ฝ่ ายเลขาฯได้ทาการรวบรวมคะแนนและประมวลผล
ล่ว งหน้ า ในคอมพิวเตอร์เ พื่อ ความรวดเร็วในการประชุ ม โดยที่ปรึก ษากฎหมายจากเดอะ ลี จิสท์ กรุ๊ป ได้สอบทาน
ความถูกต้องแล้ว
ทัง้ นี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้นายวิฑรู เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน และ
ได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว
2. สาหรับ ผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ มด้ว ยตนเองเพื่อ ความรวดเร็ ว ในการนับ คะแนนเสีย ง จึง ขอให้เ ฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ต้อ งการ
ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แสดงเจตนาลงในบัตรลงคะแนนทีฝ่ ่ ายเลขาฯ จัดเตรียมให้โดยขอให้ยกมือแสดงตัว
เพื่อให้เจ้าหน้าทีเ่ ก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังนัน้ จานวนเสียงทีเ่ หลือจะถือว่าเห็นด้วยทัง้ หมด
3. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้ 2 ท่าน เพื่อร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับ
ทีป่ รึกษากฎหมายทีจ่ ุดตรวจสอบผลการนับคะแนน
ในการตรวจนับคะแนนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน คือ นายสุทธิชยั ชัยกิตติรตั นา และ นางสาวภัทธีรา วัลลภศิร ิ อาสาในการเป็ น
สักขีพยานตรวจนับคะแนนร่วมกับ นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ ทีป่ รึกษากฎหมายจากเดอะลีจสิ ท์ กรุ๊ป
ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2558
ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นอนุ ม ั ตงิ บแสดง
ฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งงบการเงินนี้ได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้ว
โดยมีรายละเอียดในสรุปข้อมูลทางการเงินปี 2558
ประธานขอให้นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ชแ้ี จงเกีย่ วกับผลการดาเนินงานในปี 2558 ว่าบริษทั
ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ บีอเี อ็ม (BEM)ได้จดทะเบียนควบบริษทั เมื่อวันที่ 30
ธันวาคม 2558 และหลักทรัพย์ของบริษทั ได้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 5 มกราคม 2559 ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากนักลงทุนเป็ นอย่างมาก หลักทรัพย์ BEM ได้รบั การจัด
อันดับอยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100 รวมทัง้ ได้รบั คัดเลือกเข้าคานวณในดัชนี MSCI Global Index
ในปี 2558 บริษทั มีกาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 2,650 ล้านบาท ในส่วนของรายได้เพิม่ ขึน้
ทัง้ รายได้ค่าผ่านทางและรายได้ค่าโดยสาร โดยรายได้ค่าผ่านทางเพิม่ ขึน้ 330 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 3.9
จากปริม าณจราจรบนทางพิเ ศษที่ย ัง คงมีก ารเติบ โต รายได้ค่ า โดยสารเพิม่ ขึน้ 126 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 5.6 จากการเติบโตของจานวนผู้โดยสารและการปรับอัตราค่าโดยสาร อย่างไรก็ตามบริษัทมี
ค่าใช้จ่า ยที่เ พิ่มขึ้นจากปี ก่ อน จานวน 729 ล้า นบาท โดยค่ าใช้จ่ายส่วนใหญ่ เป็ น ต้นทุ นค่า ผ่านทาง
ต้นทุนค่าโดยสาร และค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวกับการซื้อคืนหุน้ กู้ ทาให้กาไรสุทธิใน ปี 2558 ลดลงจากปี ก่อน
เล็กน้อย
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สินทรัพ ย์ร วม ณ สิ้น ปี 2558 มีจานวน 78,120 ล้า นบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่ อนร้อยละ 11.56 ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2558 มีจานวน 29,130 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 11.15
สาหรับปี 2559 บริษทั จะเปิ ดให้บริการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ประมาณ
เดือนสิงหาคม 2559 และรถไฟฟ้ าสายสีม่วงในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ซึง่ ทัง้ สองโครงการนี้ จะทาให้บริษทั
มีรายได้เพิม่ สูงขึน้
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายทองอิ นทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับวาระในหนังสือเชิญประชุมว่าเหตุใดจึงไม่มวี าระ
รับรองรายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นร่วมฯ ทีจ่ ดั ประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ ซึง่ ได้ตดิ ตามขอรายงานการประชุมจากบริษทั และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
เจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ร่วมจาก
บริษทั ภายในกาหนดระยะเวลา และครบถ้วนแล้ว แต่ทางนายทองอินทร์และพวกไม่ได้รบั รายงานการ
ประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด โดยการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ร่วมในครัง้ นัน้ นายทองอินทร์เห็นว่าบริษัทมีการ
ดาเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในการแต่งตัง้ ให้ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร เป็ นประธาน ทีป่ ระชุม ซึ่ง
นายทองอินทร์และพวกได้ย่นื คาร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอเพิกถอนมติการประชุมทัง้ หมด โดยบริษทั ได้มี
การแต่งตัง้ ทนายขึน้ ต่อสูค้ ดี
นางทิ พาภรณ์ อุนศิ ริ ผู้แทนอาสาพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ผู้ถือหุ้น เสนอต่อที่ประชุมว่าขอให้ผถู้ ือหุ้นซักถามให้
ตรงตามวาระการประชุม เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม และเป็ นการซักถามเชิงสร้างสรรค์
นายธรรมนูญ จุลมณี โชติ ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยต่ อข้อทักท้วงของผู้แทนอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผู์ ้ถือหุ้น
เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ตามพรบ. บริษทั มหาชนจากัด และบริษทั เริม่ ประชุมช้ากว่า
ทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมประมาณ 10 นาที จึงขอให้บริษทั ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและ
หลักธรรมาภิบาล
นายสมชัย สุ ช าติ เจริ ญ ยิ่ ง ผู้ถื อ หุ้ น สอบถามเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท โดยขอให้
คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินการก่ อสร้างโครงการทางพิเ ศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอก
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง จะเปิ ด ให้บ ริก ารช่ ว งเดือ นสิง หาคม 2559 ต่ อ ที่ประชุ มผู้ถือ หุ้นว่า ผลการ
ก่อสร้างโครงการมีความคืบหน้ าเป็ นอย่างไร และจะสามารถเปิ ดให้บริการเมื่อใด ตรงตามกาหนด
ระยะเวลาทีร่ ะบุไว้หรือไม่
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จดั การ ชี้แ จงต่อที่ป ระชุม ว่า โครงการทางพิเศษสายศรีร ชั วงแหวนรอบนอกกรุ ง เทพมหานคร มีก าหนดการเปิ ด ให้บ ริก ารตามที่ร ะบุ ใ นสัญ ญาสัม ปทานช่ ว ง
กลางเดือนธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตามการดาเนินก่อสร้างโครงการนี้ สามารถดาเนินการก่อสร้างได้เร็ว
กว่าที่กาหนดไว้ โดยปั จจุบนั งานก่อสร้างมีความคืบหน้าร้อยละ 92.6 ของแผนงานทัง้ หมด งานด้าน
โยธาคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ซึง่ คาดว่าจะสามารถเปิ ดให้บริการได้ช่วงปลายเดือน
กรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม 2559 ทางพิเศษสายนี้มรี ะยะทางรวม 17 กิโลเมตร คาดการณ์ว่าจะมี
ปริมาณรถทีใ่ ช้บริการในปี แรกประมาณ 88,000 เทีย่ วต่อวัน จุดเชื่อมต่อโครงการมี 8 แห่ง ประกอบด้วย
1. จุดเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก เข้าสูด่ ่านฉิมพลี
2. จุดเชื่อมต่อกับถนนราชพฤกษ์ เข้าสูด่ ่านตลิง่ ชัน
3. จุด เชื่อ มต่อ ทางยกระดับบรมราชชนนี (ขาเข้า เมือ ง) หรือ ปากทางเข้า ถนนชัย พฤกษ์เ ข้าสู่ด่า น
บรมราชชนนี
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4. จุดเชื่อมต่ อถนนสิริน ธร ถนนเทิดพระเกียรติ และพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟบางบาหรุ เข้าสู่ด่า น
บางบาหรุ
5. จุดเชื่อมต่อถนนจรัญสนิทวงศ์ และโครงการสะพานเกียกกาย(ในอนาคต)เข้าสูด่ ่านบางพลัด
6. จุดเชื่อมต่ อถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณหน้าการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าสู่ด่าน
บางกรวย
7. จุดเชื่อมต่อกับถนนประชาราษฎร์สาย 1 ถนนรัชดาภิเษกฝั ง่ พระนคร ถนนพิบูลสงคราม เข้าสู่ด่าน
สะพานพระราม 7 ซึง่ ด่านนี้จะเป็ นด่านทีเ่ ป็ นขาเข้า และด่านขาออก
8. จุ ด เชื่อ มต่ อ กับ ทางพิเ ศษศรีร ัช เข้า สู่ด่ า นบางซื่อ 1 และบางซื่อ 2 รวมทัง้ จุ ด เชื่อ มต่ อ กับ ถนน
กาแพงเพชร 2 เข้าสูด่ ่านกาแพงเพชร 2
นายสมชัย สุชาติ เจริญยิ่ ง ผูถ้ ือหุ้น สอบถามเพิม่ เติมเกีย่ วกับความคืบหน้าการดาเนินการก่อสร้างงาน
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วงว่าผลการก่อสร้างโครงการเป็ นอย่างไร และเปิ ดให้บริการเมื่อใด ตรงตาม
กาหนดระยะเวลาทีร่ ะบุไว้หรือไม่
ดร. สมบัติ กิ จ จาลักษณ์ กรรมการผู้จ ดั การ ชี้แ จงต่อ ที่ป ระชุม ว่า โครงการรถไฟฟ้ า สายสีม่ว ง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อตามกาหนดเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคม 2559 ทัง้ นี้ ได้มกี ารเร่งเปิ ด
ให้บริการก่อนกาหนด ประมาณ 4 เดือน แต่เนื่องจากก่อนขัน้ ตอนก่อนเปิ ดให้บริการ ต้องทดสอบรวม
ระบบเดินรถระหว่างโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วงกับระบบของรถไฟฟ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล อีกทัง้
โครงการนี้บริษทั ได้ทาสัญญาไว้กบั ผูร้ บั เหมา 4 รายซึง่ ต้องมีการทดสอบระบบร่วมกัน เช่น มีขนั ้ ตอน
การทดสอบโดยนาผูโ้ ดยสารมาทดลองใช้ระบบ การจาลองเหตุการณ์เสมือนจริง ทดลองเดินรถไฟฟ้ า
จนกระทังที
่ มวิศวกรอิสระเห็นว่าสามารถเปิ ดให้บริการได้โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ เพื่อให้ได้
ระบบมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้บริการ หากผลการทดสอบรวมระบบได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยทัง้ ระบบ จึงเปิ ดให้บริการอย่างเป็ นทางการ
ประธาน ให้ความเห็นว่าบริษทั ควรมีการเชิญผูถ้ อื หุน้ ทีส่ นใจ เข้าร่วมเยีย่ มชมการทดสอบระบบรถไฟฟ้ า
สายสีม่วงด้วย
ดร. สมบัติ กิ จจาลักษณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่าช่วงก่อนเปิ ดให้บริการโครงการรถไฟฟ้ า
สายสีม่วงช่วงเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทจะนาส่งหนังสือเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ ทดลองใช้บริการ โดยถือว่า
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น เจ้าของบริษัท จะเป็ นผู้โดยสารคนแรกของบริษัท ทัง้ นี้ ตามวัน เวลา ที่กาหนดโดย
แบ่งเป็ นช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) และช่วงเย็น(16.00-18.00 น.) โดยจะระบุสถานีทส่ี ามารถใช้บริการ
แต่จะออกทีส่ ถานีใดก็ได้ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการกระจายจานวนผูใ้ ช้บริการให้เหมาะสม หรือหากมีขอ้ สงสัย
สามารถสอบถามเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั
นายสมชัย สุชาติ เจริ ญยิ่ ง ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่าสาหรับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วงนัน้ หากบริษทั
สามารถเร่งรัดให้เปิ ดบริการได้เร็วกว่ากาหนดได้เร็วขึ้นเท่าใด เท่ากับบริษัทได้กาไรมากเพิม่ ขึน้ ด้วย
และช่วยบรรเทาปั ญหาการจราจรในช่วงเร่งด่วน
ประธาน ชีแ้ จงว่าโครงการส่วนใหญ่ของบริษทั เกือบทุกโครงการ โดยปกติแล้วการดาเนินการก่อสร้างจะ
แล้วเสร็จก่อนกาหนดสัญญา และเปิ ดให้บริการเร็วกว่ากาหนด
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นายสมชัย สุชาติ เจริ ญยิ่ ง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสถานีเตาปูนและสถานีบางซื่อว่ามี
ความคืบหน้าอย่างไรบ้าง โดยเห็นว่าหากบริษทั รับดาเนินการในการเชื่อมต่อทัง้ สองสถานีน้ีน่าจะเพิม่
ความสะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสารสามารถไม่ตอ้ งขึน้ -ลง จากสถานีเตาปูนเพื่อต่อรถไฟฟ้ าทีส่ ถานีบางซื่อ
ดร. สมบัติ กิ จจาลักษณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงว่าโครงการรถไฟฟ้ าส่วนต่อขยายเชื่อมต่อระหว่าง
สถานีบางซื่อ และสถานีเตาปูน บริษทั ได้เจรจากับ รฟม. จนได้ขอ้ สรุปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี
นางทิ พาภรณ์ อุนศิ ริ ผูแ้ ทนอาสาพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษทั ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
ต่อต้าน ปั ญหา Corruption กับสถาบัน IOD เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน หรือไม่
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงดังนี้
1. บริษทั ได้มกี ารกาหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ่ี
เหมาะสมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ผ่านจรรยาบรรณบริษทั
2. ก่อนการควบรวม BECL และ BMCL ได้รบั การประเมิน Anti – Corruption Progress Indicator จาก
IOD อยู่ในระดับ 3 มีความก้าวหน้าเพิม่ ขึน้ จากเดิมทีไ่ ด้ระดับ 2
3. เมื่อควบรวมเป็ น BEM แล้ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน
ภาพรวมของทัง้ 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจทางพิเศษ และธุรกิจรถไฟฟ้ า
นายไพบูลย์ พงศ์พทุ ธิ พนู ผูถ้ ือหุ้น สอบถามดังนี้
1. เพราะเหตุใดบัตรรถไฟฟ้ าทีไ่ ด้รบั แจกจากการประชุมผูถ้ อื หุน้ จึงไม่สามารถใช้งานได้
2. โครงการ PPP ที่เป็ น Fast Track หากบริษัทได้เข้าไปประมูลงานจะมีแผนเรื่องแหล่งเงินทุน
อย่างไร ต้องมีการเพิม่ ทุนหรือไม่
ดร. สมบัติ กิ จจาลักษณ์ กรรมการผู้จดั การ ชี้แจงว่าบัตรรถไฟฟ้ าที่เป็ นบัตรรุ่นเก่า จะไม่สามารถ
นามาใช้ได้ เนื่ องจากบริษัท ได้มีการพัฒ นาระบบเพื่อรองรับระบบตั ๋วร่ วม เพื่อ ที่จะให้บตั รรถไฟฟ้ า
สามารถใช้ได้ทงั ้ ระบบรถไฟฟ้ าสายสีม่วง และระบบรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงิน
นางพเยาว์ มริ ต ตนะพร กรรมการผู้จ ดั การ ชี้แ จงต่ อ ที่ป ระชุ ม เกี่ย วกับ นโยบายบริห ารจัด การ
เกีย่ วกับแหล่งเงินทีจ่ ะนามาใช้สาหรับการลงทุนในโครงการต่ างๆเพิม่ เติมว่า ในการควบรวมนัน้ บริษทั
รวมความแข็งแกร่งของ BECL และศักยภาพด้านความเจริญเติบโตของ BMCL ไว้ดว้ ยกัน ในการดาเนิน
โครงการในลักษณะ Fast Track ถึงแม้ว่าจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่บริษทั มีกาไรสะสมและกาไรจาก
การดาเนินงานแต่ละปี ประกอบกับแหล่งเงินทุนจากสินเชื่อทีม่ ตี ้นทุนทางการเงินต่ าเพียงพอทีจ่ ะบริหาร
จัดการได้ดงั เช่น การดาเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวน รอบนอกฯ ที่ใช้เงิน
ลงทุนประมาณ 25,000 ล้านบาทนัน้ บริษทั ก็ไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องเพิม่ ทุน มีเพียงการใช้เงินทุนจาก
การดาเนินงานกับการขอสินเชื่อเพิม่ เติมเท่านัน้ ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน เดิมบริษทั BECL ต้นทุน
การเงินต่ากว่า BMCL เนื่องจาก BECL ได้รบั การจัดอันดับเครดิตจาก TRIS ในระดับ A ขณะที่ BMCL
ยังไม่เคยได้รบั การจัดอันดับเครดิต เมื่อรวมทัง้ สองบริษัทแล้ว BEM ได้รบั การจัดอันดับเครดิตอยู่ใ น
ระดับ A Stable ทาให้บริษทั สามารถหาแหล่งเงินทุนทีม่ ตี น้ ทุนทางการเงินต่าเช่นเดิม ไม่จาเป็ นต้องเพิม่
ทุนแต่อย่างใด
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นายสมชัย สุชาติ เจริ ญยิ่ ง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากบริษัทมีแหล่งเงินเพิม่ เติมเช่นนี้แล้วบริษัทจะมี
แผนในการออกหุน้ กูห้ รือไม่
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จดั การ ชีแ้ จงว่า บริษทั จะเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา การออก
และเสนอขายหุน้ กู้ ในวาระที่ 7 ซึง่ คาดว่าบริษทั จะเสนอขายให้เฉพาะผูล้ งทุน สถาบัน เนื่องจากในการ
ออกหุน้ กูข้ องบริษทั คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะค่อนข้างต่ า ผูล้ งทุนสถาบันสามารถรับดอกเบี้ยต่ าได้และ
จะถือหุน้ กูร้ ะยะยาว หากเสนอขายหุน้ กูใ้ ห้ผซู้ อ้ื รายย่อย คาดว่าจะไม่เป็ นทีส่ นใจมากนัก
นายสมชัย สุชาติ เจริ ญยิ่ ง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับประมาณการรายได้ท่บี ริษัทคาดว่าจะได้รบั
ภายหลังจากการเปิ ดให้บริการโครงการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอกฯ และโครงการรถไฟฟ้ า
สายสีม่วง
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จดั การ ชี้แจงว่ า สาหรับโครงการทางพิเศษสายศรีร ัช-วงแหวน
รอบนอกฯ คาดว่าจะมีปริมาณรถใช้บริการในปี แรกเฉลี่ยประมาณ 88,000 เที่ยวต่ อวัน โดยมีอตั รา
ค่าผ่านทาง 50 บาท (รถ 4 ล้อ) และส่วนรถไฟฟ้ าสายสีม่วงเป็ นไปตามทีร่ ะบุในสัญญาสัมปทาน
ไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องออกเสียง
ลงคะแนนเนื่องจากเป็ นการรายงานผลการดาเนินงานให้ทป่ี ระชุมทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558
ระเบียบวาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานชี้แ จงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ว เห็น ควรเสนอที่ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น อนุ ม ัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ งบการเงินนี้ได้ ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษทั โดยมีรายละเอียดในสรุปข้อมูลทางการเงินปี 2558 ทีไ่ ด้นาส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
นายต่ อ พงศ์ วัจ นะสวัส ดิ์ ผู้ถื อ หุ้น ได้ ก ล่ า วชมเชยนโยบายของบริ ษั ท หากเปรี ย บเทีย บกับ
งบการเงิน ปี ท่ีผ่ า นมา ปรากฏว่ า การควบรวมสองบริษัท ท าให้ทิศ ทางของบริษัท มีแ นวโน้ ม ที่ดีข้ึน
ทาให้บริษทั ได้การจัดอันดับเครดิตจาก TRIS อยู่ในระดับ A Stable ถือว่างบการเงินทีม่ ผี ลประกอบการ
ทีด่ อี นาคตฐานะทางการเงินของบริษทั น่าจะดีขน้ึ
ไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยเลขานุ การบริษทั แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ้น
มอบฉั น ทะให้ น ายวิ ฑู ร เตชะทั ศ นสุ น ทร เข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยได้ อ อกเสี ย งลงคะแนนจ านวน
1,695,749,647 เสีย ง เห็นด้วยจานวน 1,695,706,370 เสียง ไม่ เห็นด้ว ย -ไม่ มี- งดออกเสีย ง
43,277 เสียง
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ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
จานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,709,672,697 เสียง
เห็นด้วย

10,705,159,064

ไม่เห็นด้วย

390,522

งดออกเสียง

4,123,111

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9963
เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0036

เสียง

ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น มีม ติด้ว ยเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนน อนุ ม ัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกาไร และจ่ายเงิ นปันผล
ประธานขอให้นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จดั การ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษทั มีกาไรสะสมตามงบเฉพาะ
กิจการที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 4,611,032,491 บาท บริษัทจึ งสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 ซึง่ ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร และห้ามจ่ายเงินปั นผลกรณีท่ี บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการ
จ่ายเงินปั นผลให้จ่ายตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจากนี้ตามข้อบังคับข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่ าทุนสารองนี้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ บริษทั ได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายใน
ปี 2558 จานวน 490,000 บาท
รายละเอียดกาไรสะสมตามงบเฉพาะกิจการทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 7 ใน
ข้อ 2. ของสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท เป็ นเงิน
1,069.95 ล้านบาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมส่วนทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรซึง่ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23
โดยผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคนื ได้เท่ากับ เงินปั นผลคูณยี่สบิ สามส่วนเจ็ด
สิบเจ็ด โดยกาหนดให้วนั จันทร์ท่ี 18 เมษายน 2559 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพื่อ
สิทธิในการรับเงินปั นผล และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ วันอังคารที่
19 เมษายน 2559 ขึน้ เครื่องหมาย XD วันจันทร์ท่ี 11 เมษายน 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลปี 2558
วันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยเลขานุ การบริษทั แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ้น
มอบฉั น ทะให้ น ายวิ ฑู ร เตชะทัศ นสุ น ทร เข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยได้ อ อกเสีย งลงคะแนนจ านวน
1,695,749,647 เสียง เห็นด้วยจานวน 1,695,706,370 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่ม-ี งดออกเสียง
43,277 เสียง
ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
จานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,709,732,141 เสียง
เห็นด้วย

10,708,712,653

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9958

ไม่เห็นด้วย

442,239

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

577,249

เสียง

0.0041

ที่ประชุม มีมติด้ว ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุ มตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถอื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท เป็ นเงิน 1,069,950,000 บาท โดยเป็ นการจ่าย
จากกาไรสะสมส่วนทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรซึง่ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 โดยผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีคนื ได้เท่ากับเงินปั นผลคูณยีส่ บิ สามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด โดยมีวนั กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้
(Record Date) เพื่อสิทธิรบั เงินปั นผล ในวันที่ 18 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ วันที่ 19 เมษายน 2559 ขึน้ เครื่องหมาย XD วันที่ 11 เมษายน 2559
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลปี 2558 วันที่ 29 เมษายน 2559
ระเบียบวาระที่ 4

พิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษทั แทนกรรมการที่พ้นตาแหน่ งในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริม่ การพิจารณาในวาระนี้ ตนเองและกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งใน
ปี แรกในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ขอไม่เข้าร่วมการประชุมจนกว่าจะพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ และขอให้
นายปลิว ตรีวศิ วเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัทเป็ นผู้ดาเนินการในฐานะประธานที่ประชุมสาหรับ
วาระนี้แทน
นายปลิ ว ตรี วิ ศ วเวทย์ รองประธานกรรมการบริ ษัท ขอให้พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชีแ้ จงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชีแ้ จงว่าตามข้อบังคับ
ของบริษทั ข้อ 14 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี โดย
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังการจดทะเบียนนัน้ ให้ใช้วธิ จี บั ฉลากกั น
ว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ งตาม
วาระซึง่ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 นี้ กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งในปี แรกโดยใช้วธิ จี บั ฉลาก
6 คน คือ 1. ดร.วีร พงษ์ รามางกูร
2. พล.อ.สาเภา ชูศ รี
3. นางวัล ลภา อัส สกุ ล
4. ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ 5. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์ และ 6. นายธนา จานุสรณ์
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ครัง้ ที่ 1/2559 ซึง่ ประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2559 ได้พจิ ารณาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 6 คนในรอบปี ทผ่ี ่านมาแล้วเห็นควร
น าเสนอที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท พิจ ารณาน าเสนอที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2559
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พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 6 คน คือ 1.ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 2.พล.อ.สาเภา ชูศรี
3.นางวัลลภา อัสสกุล 4.ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ 5.นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์ และ 6.นายธนา
จานุ สรณ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่ออีกวาระหนึ่งซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลกรรมการทัง้ 6 คน ในหนังสือ
เชิญประชุม หน้า 9 – 24
นายปลิ ว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริ ษทั ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ไม่รวมกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2559 เพื่อลงมติแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 6 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามทีค่ ณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ไม่มผี ู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 6 คน แยกเป็ น
รายบุคคล
เลขานุการบริ ษทั ชีแ้ จงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน เพื่อ ความโปร่ ง ใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ใ นภายหลัง
สาหรับวาระนี้บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง จากผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อนาไปใช้
ในการตรวจนับ คะแนนเสีย งตามแนวทางปฏิบตั ิข อง ก.ล.ต. สาหรับ ผู้ถือ หุ้นที่ม อบฉัน ทะบริษัท จะ
ตรวจสอบการลงคะแนนตามทีเ่ จตนาทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยเลขานุ การบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผี ู้ถือหุ้น
มอบฉั น ทะให้ น ายวิ ฑู ร เตชะทั ศ นสุ น ทร เข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยได้ อ อกเสี ย งลงคะแนนจ านวน
1,695,749,647 เสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

1,663,459,868

31,822,388

467,391

2. พล.อ.สาเภา ชูศรี

1,663,715,913

31,866,548

167,186

3. นางวัลลภา อัสสกุล

1,457,749,253

238,000,394

4. ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์

1,485,992,365

209,714,005

5. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์

1,522,207,593

173,542,054

6. นายธนา จานุสรณ์

1,522,163,433

173,542,937

43,277
43,277

ประธานประกาศผลการนับคะแนนเป็ นรายบุคคล ดังนี้
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
จานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,709,896,754 เสียง
เห็นด้วย

10,599,497,861

ไม่เห็นด้วย

108,166,128

งดออกเสียง

2,232,765
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เสียง คิดเป็ นร้อยละ 98.9898
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง

1.0101

2. พล.อ.สาเภา ชูศรี
จานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,709,896,754 เสียง
เห็นด้วย
10,595,245,218 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 98.9406
ไม่เห็นด้วย
113,433,994 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 1.0592
งดออกเสียง
1,209,042 เสียง
3. นางวัลลภา อัสสกุล
จานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,709,896,754 เสียง
เห็นด้วย
9,678,874,101 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 90.3815
ไม่เห็นด้วย
1,030,013,125 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 9.6182
งดออกเสียง
988,728 เสียง
บัตรเสีย
20,800 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
4. ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์
จานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,709,896,754 เสียง
เห็นด้วย
10,165,761,557 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 94.9285
ไม่เห็นด้วย
543,095,467 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 5.0714
งดออกเสียง
1,039,730 เสียง
5. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์
จานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,709,896,754 เสียง
เห็นด้วย
10,201,951,359 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 95.2664
ไม่เห็นด้วย
506,906,110 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 4.7335
งดออกเสียง
1,039,285 เสียง
6. นายธนา จานุสรณ์
จานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,709,896,754 เสียง
เห็นด้วย
10,207,070,031 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 95.3145
ไม่เห็นด้วย
501,756,599 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 4.6854
งดออกเสียง
1,070,124 เสียง
ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมที่ได้ให้ความวางใจและลงมติอนุ มตั ิให้กรรมการทัง้ 6 คน กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ประธานขอให้เชิญกรรมการทัง้ 6 คนกลับเข้าทีป่ ระชุม
ทีป่ ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุ มตั ิแต่งตัง้
ดร.วีร พงษ์ รามางกู ร พล.อ.ส าเภา ชู ศ รี นางวัล ลภา อัส สกุ ล ม.ล.ประสบชัย เกษมสัน ต์
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์ และ นายธนา จานุ สรณ์ กรรมการที่พน้ ตาแหน่ งตามวาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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ระเบียบวาระที่ 5

พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานขอให้พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร
ทีป่ ระชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชี้แจงต่ อ

พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชีแ้ จงว่าตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดว่ า กรรมการมีสิท ธิไ ด้ร ับ ค่ า ตอบแทนจากบริษัท ในรู ป ของเงิน รางวัล
เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ่ปี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั ิ ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆไป
หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั
บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เ หมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ
1. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น
การเป็ น ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่ อ ยชุ ด ต่ า งๆ และการเป็ น สมาชิก ของคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ งจะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ตามตาแหน่ง
2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันทีส่ ามารถจูงใจ และรักษากรรมการทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้กบั บริษทั
3. องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
4. มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรอง
่
สาหรับ ค่ า ตอบแทนกรรมการปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนเห็น ควรเสนอ
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท พิจ ารณาเสนอที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี 2559 เพื่อ อนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. โบนัสกรรมการสาหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559 เพื่ออนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
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ทีป่ ระชุมพิจ ารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยเลขานุ การบริษทั แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ้น
มอบฉั น ทะให้ น ายวิ ฑู ร เตชะทัศ นสุ น ทร เข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยได้ อ อกเสีย งลงคะแนนจ านวน
1,695,749,647 เสีย ง เห็น ด้ว ยจ านวน 1,498,622,898 เสีย ง ไม่ เ ห็น ด้ว ย 197,126,749 เสีย ง
งดออกเสียง -ไม่ม-ี
ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
จานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,710,090,769 เสียง
เห็นด้วย

10,504,777,495

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 98.0829

ไม่เห็นด้วย

203,101,435

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

1.8963

งดออกเสียง

2,211,839

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0206

ทีป่ ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้
1. โบนัสกรรมการสาหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19,250,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 18,000,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 6

พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
ประธานขอให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าตอบแทนต่อทีป่ ระชุม
นายวิ ฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงว่าทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชีร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงความน่ าเชื่อถือ ความเป็ นอิสระ ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ ใ นการปฏิบ ัติง านสอบบัญ ชี การให้ค าปรึก ษาในมาตรฐานการบัญ ชี และการรับ รอง
งบการเงินได้ทนั เวลา และมีมติให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานาเสนอที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 พิจารณาดังนี้
1) แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2559
โดยให้น างสาววราพร ประภาศิริกุ ล หรือ นางสาวศิร าภรณ์ เอื้อ อนัน ต์กุ ล หรือ นางสาวรุ้ง นภา
เลิศสุวรรณกุล แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด คนหนึ่งคนใดเป็ นผู้สอบบัญชีมอี านาจตรวจสอบ
และลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั ปี 2559
ซึง่ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ และไม่ มสี ่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
2) อนุมตั คิ ่าสอบบัญชีรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,505,000 บาท
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกันพบว่า
ค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษทั มีความเหมาะสม ทัง้ นี้ บริษัทได้ประสานกับสานักงานสอบบัญชีท่ี
อยู่ในระดับเดียวกันอีก 3 ราย คือ บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด บริษัท
ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด โดยทัง้
3 รายแจ้งว่าไม่ประสงค์ย่นื ข้อเสนอสอบบัญชี เนื่องจากทีมตรวจสอบไม่เพียงพอ
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ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มกี ารใช้บริการอื่น (non audit service fee) จาก
บริษทั สานักงาน อี วาย จากัด หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและบริษทั สานักงาน อี วาย จากัด
แต่อย่างใด
คณะกรรมการบริษทั มีมติให้นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิ ศกุล ผูถ้ ือหุ้น สอบถามและมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีปี 2559 ทีเ่ สนอมาในอัตราไม่เกิน 2,505,000 บาท ราคานี้รวมค่าสอบบัญชี
บริษทั ย่อยแล้วหรือไม่
2) ควรแสดงค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีก่อนรวมบริษทั และหลังรวมบริษทั เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาทีช่ ดั เจนและทราบได้ว่าค่าสอบบัญชีสงู ขึน้ หรือไม่ โดยปกติแล้วอัตราค่าตอบแทนนี้ควรจะ
ลดลง
3) เสนอแนะให้บริษทั เปิ ดโอกาสให้พจิ ารณาผูส้ อบบัญชีในประเทศ (Local Firm) เข้ามาเสนอราคาแข่งขัน
เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อส่งเสริมกิจการคนไทย และอาจเสนอค่าตอบแทนทีต่ ่ากว่า
นายวิ ฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงดังนี้
1) อัตราค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอมานี้ไม่รวมกับบริษทั ย่อย โดยค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปี
ทีผ่ ่านมาของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด (NECL) จานวน 332,000 บาท และของบริษัท
แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ ส์ จากัด (BMN) จานวน 985,000 บาท
2) เมื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีก่อนการควบรวมบริษทั BECL กับ BMCL รวมแล้ว 2,446,000 บาท
เพิม่ จากเดิมประมาณ 59,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 2.4 ซึง่ เป็ นเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม จึงเห็นว่าเป็ นอัตรา
ค่าตอบแทนทีย่ อมรับได้ และหากเปรียบเทียบกับบริษทั อื่น ในหมวดธุรกิจขนส่ ง เช่น BTS ราคา
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจานวน 3 ล้านกว่าบาท และ AOT ราคาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจานวน
4 ล้านกว่าบาท ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นชอบกับค่าตอบแทนทีเ่ สนอมา
ประธาน กล่าวเสริมว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นในการเปิ ดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีในประเทศ
(Local Firm) ทีส่ ามารถพัฒนามาตรฐานการสอบบัญชีให้เท่าเทียมกับสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่
ให้สามารถเข้ามาแข่งขันได้
ไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยเลขานุ การบริษทั แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ้น
มอบฉั น ทะให้ น ายวิ ฑู ร เตชะทัศ นสุ น ทร เข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยได้ อ อกเสีย งลงคะแนนจ านวน
1,695,749,647 เสีย ง เห็น ด้ว ยจ านวน 1,498,790,967 เสีย ง ไม่ เ ห็น ด้ว ย 196,958,680 เสีย ง
งดออกเสียง -ไม่ม-ี
ประธานประกาศผลการนับคะแนน
จานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,710,308,667 เสียง
เห็นด้วย

10,506,270,862

ไม่เห็นด้วย

202,728,100

งดออกเสียง

1,309,705

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 98.1069
เสียง คิดเป็ นร้อยละ

1.8930

เสียง

ทีป่ ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุ มตั ิแต่งตัง้
นางสาววราพร ประภาศิรกิ ุล หรือนางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กุล หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด คนหนึ่งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2559 มีอานาจตรวจสอบและ
ลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั ในปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,505,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 7

พิ จารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานขอให้นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่าปั จจุบนั บริษทั มีเงินกูย้ มื จากธนาคาร
จานวน 39,764 ล้า นบาท และมีโครงการระหว่า งการดาเนิ นการคือ โครงการทางพิเ ศษสายศรีรชั วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึง่ ปั จจุบนั มีแหล่งเงินทุนจากธนาคารรองรับแล้ว
ตลาดตราสารหนี้ใ นช่ว งนี้ม ตี ้น ทุน ทางการเงิน ที่ล ดลงมาก และปริม าณเงิน ในตลาดยัง มีอ ยู่ส ูง
เหมาะสมกับการออกหุน้ กูเ้ พื่อปรับลดต้นทุนการเงินของบริษทั และลดความเสีย่ งจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ระยะยาว
ดังนัน้ เพื่อให้บริษทั เป็ นทีร่ จู้ กั ของนักลงทุนในฐานะผูอ้ อกตราสารหนี้และเป็ นทางเลือกหนึ่งของการระดม
เงินทุนในการดาเนินงาน รวมถึงเป็ นการบริหารความเสีย่ งในการพึง่ พาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ผูใ้ ห้กเู้ พียงแหล่งเดียว
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษ ัทมีมติให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้ น เพื่อพิจารณาอนุ ม ตั ิใ ห้บ ริษ ัท
ออกและเสนอขายหุน้ กูป้ ระเภทมีหลักประกัน และ/หรือไม่มหี ลักประกันในวงเงินรวมและมูลค่าคงค้าง
ของเงิน ต้น ของหุ ้น กู ้ไ ม่เ กิน 48,000 ล้า นบาท ตามรายละเอีย ดที่นาเสนอในหนัง สือ เชิญ ประชุม
สามัญผู้ถอื หุน้ หน้า 27-28
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
นางทิ พาภรณ์ อุนศิ ริ ผู้แทนอาสาพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปั จจุบนั บริษัทมีหนี้คา้ ง จานวน
39,764 ล้านบาท โดยในวาระนี้ได้เสนอที่จะออกหุ้นกู้ จานวน 48,000 ล้านบาท ส่วนต่างจานวน
ประมาณ 8,000 ล้านบาท จะนามาลงทุนอะไร
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นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงว่าขณะนี้ บริษทั มีหนี้สนิ ประมาณ 40,000 ล้านบาท
และโครงการก่อสร้างทีต่ ้องใช้เงินอีก แบ่งเป็ นค่าก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอกฯ
อีกประมาณ 6,000 ล้านบาท และลงทุนโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วง ประมาณ 2,000 ล้านบาท รวม
ทัง้ สิน้ ประมาณ 48,000 ล้านบาท
ในการออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยจะอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นฐาน บวกเพิม่ ด้วย
ส่วนต่างทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยขึน้ อยู่กบั อันดับเครดิตของผูอ้ อกหุน้ กู้ และสถานการณ์ของสภาวะดอกเบีย้ ในช่วงนัน้ ๆ
ซึง่ ในช่วงนี้อตั ราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี มีอตั ราดอกเบีย้ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.55 นักลงทุนรายย่อย
น่ าจะไม่ให้ความสนใจ ส่วนผูล้ งทุนกลุ่มสถาบัน เช่น บริษทั ประกัน กองทุนต่างๆ บริษทั มีความสนใจที่
จะเสนอขายหุ้นกู้ให้กบั ผู้ลงทุนกลุ่มสถาบัน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ าให้ความสนใจลงทุนใน
บริษทั ทีอ่ อกหุน้ กูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดอันดับเครดิตเรทติง้ ในระดับ A และยังมีนโยบายการถือหุน้ ระยะยาว
ไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษัท ชี้แจงว่าวาระนี้มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยเลขานุ การบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผี ู้ถือหุ้น
มอบฉั น ทะให้ น ายวิ ฑู ร เตชะทัศ นสุ น ทร เข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยได้ อ อกเสีย งลงคะแนนจ านวน
1,695,749,647 เสียง เห็นด้วยจานวน 1,497,270,658 เสียง ไม่เห็นด้วย 198,311,803 เสียง
งดออกเสียง 167,186 เสียง
ประธานประกาศผลการนับคะแนน
จานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวาระนี้
จานวนเสียงทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในวาระนี้
เห็นด้วย

10,710,438,583 เสียง
10,710,438,583 เสียง

10,483,158,978

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 97.8779

ไม่เห็นด้วย

226,132,368

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

2.1113

งดออกเสียง

1,130,017

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0105

17,220

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0001

บัตรเสีย

ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนอนุ มตั ิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีหลักประกัน และ/หรือไม่มี
หลักประกันในวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างของเงินต้นของหุน้ กูไ้ ม่เกิน 48,000 ล้านบาท
ระเบียบวาระที่ 8

เรือ่ งอื่นๆ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
นายต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความเห็นของประธานว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
สกุลดอลล่าสหรัฐขณะนี้ประมาณ 35 บาทเป็ นอัตราทีเ่ หมาะสมหรือไม่
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ประธาน ให้ค วามเห็น ว่ า ตามที่ท่ า นผู้ถือ หุ้น ตัง้ ค าถามว่ า อัต ราแลกเปลี่ย นเหมาะสมหรือ ไม่ นั น้
ไม่สามารถให้คาตอบได้ หาทฤษฎีมาจับยาก แต่ควรให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเป็ นอัตราศูนย์ หากเป็ นอัตรา
บวกหรือลบ ถือว่ายังไม่ดี อัตราแลกเปลี่ยนดีจะทาให้บญ
ั ชีเดินสะพัดเท่าดุ ลในระยะยาว โดยรัฐต้องมี
การบริหารจัดการ
นายชวลิ ต ประวีณวรกุล ผู้ถือหุ้น เสนอให้พจิ ารณาเลือกสถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในปี ต่อไปโดยจัด
ตามแนวรถไฟฟ้ าเพื่อเดินทางสะดวก และส่งเสริมธุรกิจของบริษทั
ประธาน กล่าวว่าบริษทั จะรับข้อเสนอนี้ไว้พจิ ารณา
นายทวี ลีศิริชยั กุล ผูถ้ ือหุ้น กล่าวชื่นชมแนวความคิดในการควบรวมทีเ่ กิดขึน้ และแจ้งปั ญหาทีส่ ถานี
รถไฟฟ้ าสถานีศนู ย์วฒ
ั นธรรม ผูโ้ ดยสารได้รบั ความเดือดร้อน เนื่องจากมีสงิ่ กีดขวางและทาให้มแี อ่งน้ า
ขังในช่วงเวลาฝนตก ทาความเดือดร้อนให้กบั ผูใ้ ช้บริการ
ประธาน กล่าวว่าบริษทั ขอรับไว้พจิ ารณา และให้ประสานไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
นายธี รพันธ์ เตชะศิ รินุกลู กรรมการบริ ษทั ซึ่งเป็ นผู้แทน รฟม. แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่ายินดีรบั ที่จะนา
เรื่องดาเนินการติดตามเพื่อแก้ปัญหาต่อไป
นายศักดิ์ ดา ตัง้ ศักดิ์ สถิ ตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแผนการออกหุ้นกู้ท่อี อกใหม่ คาดว่าจะมี
กาหนดออกเมื่อใด
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงว่า การออกหุน้ กูจ้ ะทยอยออก โดยคาดว่าการเสนอ
ขายหุน้ กูภ้ ายในไตรมาส 3 ปี ของปี 2559
นายนริ ศ สุขเลิ ศ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าการต่ออายุสมั ปทานของโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ ที่ 2 ทีใ่ กล้สน้ิ สุด และในกรณีทไ่ี ม่ได้ต่ออายุสมั ปทาน บริษทั จะได้รบั ผลกระทบอย่างไร
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จดั การ ชี้แ จงว่ าระยะเวลาสัญญาสัม ปทานโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ ที่ 2 ที่จะสิน้ สุดในปี 2563 นัน้ บริษทั ได้มหี นังสือถึง กทพ.แจ้งความประสงค์ต่อระยะเวลา
สัม ปทาน และ กทพ.อยู่ร ะหว่ า งศึก ษาซึ่ง คาดว่ า จะมีก ารเจรจาในไม่ ช้า โดยในส่ว นของบริษัท ได้
ทาการศึกษาไว้แล้วถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ หากบริษทั ไม่ได้รบั การต่อสัญญาสัมปทานรายได้จะลดลง
ประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่จะมีรายได้จากทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอกฯ มาชดเชย ซึง่ คาดว่า
จะมีผใู้ ช้บริการประมาณ 150,000 – 180,000 เทีย่ วต่อวัน รายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท
นายแพทย์บุญเที ยม เขมาภิ รตั น์ ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นว่าเห็นด้วยสาหรับการลงทุนของ
ประเทศในการสร้างรถไฟความเร็วสูงซึง่ ประเทศมีศกั ยภาพเพียงพอในการลงทุนสร้าง
นางสาวนพพร ชาญณรงค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามมาตรการในการตรวจสอบความปลอดภัยจากการ
ก่อการร้ายสาหรับการเดินทางโดยสารรถไฟฟ้ าใต้ดนิ
ดร. สมบัติ กิ จ จาลัก ษณ์ กรรมการผู้จ ดั การ ชี้แ จงว่ า ปั ญ หาเรื่อ งการก่ อ การร้า ยนัน้ เป็ น ปั ญ หา
ระดับประเทศ สาหรับบริษทั เป็ นปลายทางในการให้บริการ ซึง่ บริษทั ก็ได้มกี ารประสานกับภาครัฐอย่าง
เต็มทีใ่ นการป้ องกัน สาหรับในทางปฏิบตั บิ ริษทั ได้มกี ารซ้อมใหญ่หลังเทีย่ งคืนโดยสม่าเสมอ ซึง่ เป็ นการ
ซักซ้อมระดับประเทศ
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นายจตุพล จิ ตรพงษ์ ผู้รบั มอบฉันทะ เสนอแนะเกีย่ วกับการใช้บริการรถไฟฟ้ า เนื่องจากพฤติกรรม
ของผูใ้ ช้บริการปั จจุบนั มีพฤติกรรมทีเ่ ป็ นสังคมออนไลน์มากขึน้ จะใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆบนรถไฟฟ้ า
ซึ่ง บางครัง้ กระทบต่ อ ผู้ใ ช้บ ริก ารท่ า นอื่น จึง เสนอแนะให้ค วรมีป้ า ยแจ้ง เตือ นผู้ใ ช้บ ริก ารในการใช้
เครื่องมือสือ่ สารทีก่ ดี ขวางผูใ้ ช้บริการท่านอื่นในขบวนรถในช่วงเวลาเร่งด่วน
นายชัชชัย คุณงาม ผูถ้ ือหุ้น ขอให้ประธานสรุปภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจ
ประธาน กล่าวสรุปเกีย่ วกับภาพโดยรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทยในด้านการลงทุนในโครงการ
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานขนาดใหญ่ ดังนี้
1. รัฐบาลควรลงทุนในโครงการสาธารณู ปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ให้มากยิง่ ขึน้ เนื่องจากประเทศไทยได้
สะสมเงินออมไว้เป็ นจานวนมากในช่วง 12 ปี ทผ่ี ่านมา โดยเห็นได้จากดุลบัญชีเดินสะพัดทีเ่ กินดุล
มาโดยตลอด เงินเหล่านี้สะสมอยู่ในบัญชีทุนสารองระหว่างประเทศทีอ่ ยู่ในความดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย หากจะนาไปลงทุนก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อความมันคงทางการเงิ
่
นของประเทศ
2. ในด้านความมันคงทางการคลั
่
ง เห็นว่าไม่ควรกูเ้ งินจากต่างประเทศ ควรมีการออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อเป็ นการใช้เงินกู้เป็ นเงินบาทในประเทศให้มากขึน้ โดยพยายามไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งเกินไป
รัฐบาลจึงควรลงทุนให้มากขึน้ เช่น การก่อสร้างระบบรางรถไฟ ท่าเรือ ส่วนต่อขยายของสนามบิน
สุวรรณภูมิ หรือ สนามบินอู่ตะเภา เป็ นต้น
นายวิ วฒ
ั น์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมบริษัทที่ในปี น้ีมีการจ่ายปั นผลให้ผู้ถือหุ้น และเสนอแนะ
เกีย่ วกับการก่อสร้างระบบขนส่งแบบรางในต่างจังหวัด
ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถอื หุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์
และเมื่อไม่มกี จิ การอื่นใดทีจ่ ะต้องพิจารณา ประธานจึงปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานทีป่ ระชุม

ลงชื่อ นายภาคภูมิ ทวีวทิ ยรัศมิ ์

ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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