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รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 

วนัจนัทรท่ี์ 12 มิถนุายน 2560 

ณ ห้องเพลนารี ฮอลล ์1-2 ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  

เลขท่ี 60 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

มีผูเ้ข้ารว่มประชุมดงัน้ี 

1) กรรมการบริษทัท่ีเข้ารว่มประชุม  

1.  ดร. วรีพงษ์  รามางกรู ประธานกรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
2.  นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ รองประธานกรรมการบรษิทั 
  ประธานกรรมการบรหิาร 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3.  นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร กรรมการบรษิทั   (กรรมการอสิระ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ   
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
4.  พล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     
5.  พล.อ.ส าเภา  ชศูร ี กรรมการบรษิทั   (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  
6.  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการตรวจสอบ 
7.  นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
8.  นายสพุงศ ์ชยุตสาหกจิ กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
9.  ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั  
10.   นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และ 
  กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
11. นายวรีะพงศ ์ ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ กรรมการบรษิทั 
12. นายยุทธนา  หยมิการุณ กรรมการบรษิทั 
13. นายด าเกงิ  ปานข า กรรมการบรษิทั 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1  :   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2560 

    สิง่ทีส่่งมาด้วย 1 



  

 
10 

14. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร 
 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการผูจ้ดัการ 
15. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร 

 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผูจ้ดัการ 

2) กรรมการบริษทัท่ีไม่ได้เข้ารว่มประชุม  

1. นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั  (ตดิภารกจิ) 

3) ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชุม  

1. นายสงวน  คุณาธนินัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ วศิวกรรมทางพเิศษ 

2. นางสดุฤทยั  พรหมมาตร รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารทางพเิศษ 

3. นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร และเลขานุการบรษิทั 

4. นางสาวปาหนนั  โตสวุรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ การเงนิ 

5. นายวทิรูย ์ หทยัรตันา รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง 

6. นายอลัวนิ  จ ี รองกรรมการผูจ้ดัการ สนบัสนุนปฏบิตักิาร 

4) ผูส้อบบญัชี  บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

1. นางสาวอศิราภรณ์ วสิทุธญิาณ 

5) ท่ีปรกึษากฎหมาย เดอะลีจิสท ์กรุป๊     

1. นายนพดล อนิทรลบิ 

2.  นางสาวสาวติร ีตรนีวรตัน์  ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน 
 
6) ท่ีปรกึษาการเงิน   บริษทั แอดไวเซอรี่ พลสั จ ากดั 

1.  นายธวชัชยั  วรวรรณธนะชยั 

7) ท่ีปรกึษาการเงินอิสระ   บริษทั แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 

1.  นายพชัร เนตรสวุรรณ 

8) ผูแ้ทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุ้น 

1.  นางองัคณา  ชดูวง 

9) ผูถ้ือหุ้นท่ีเข้าประชุม 

ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2560 ปรากฏจ านวนผู้ถือหุ้นทีม่สีทิธเิขา้ร่วม
ประชุมทัง้สิน้ 66,402 ราย จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายทัง้หมด 15,285,000,000 หุน้ โดยในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่      
1/ 2560 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้ดว้ยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาทีเ่ปิดประชุมเวลา 14.00 น. จ านวน 1,664 ราย 
รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 10,328,514,573 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ  67.5729 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด และในเวลาปิด         
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รบัลงทะเบยีนมผีูถ้อืหุน้จ านวนทัง้สิน้ 1,945 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 10,424,980,520 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 68.2040 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึครบเป็นองคป์ระชุมตามข้อบังคับบริษัทซึ่งก าหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

โดยในจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 1,664 ราย มผีูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหพ้ลเอกส าเภา  ชูศร ีกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เป็นกรรมการอสิระและเป็นบุคคลทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุมครัง้นี้ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทน 
จ านวน 616 ราย  จ านวนหุน้รวม 2,287,802,068 หุน้  

ก่อนจะเริม่พจิารณาตามระเบยีบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุการบรษิัทชี้แจงเกี่ยวกบัวธิปีฏบิตัิของบรษิัทในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้และการลงคะแนนเสยีง  

เลขานุการบริษทั  ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ารายละเอยีดขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนและกตกิาการนับคะแนน บรษิัทไดช้ีแ้จง
รายละเอยีดไวใ้นหน้า 39 - 40 ของหนงัสอืเชญิประชุมตามทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ สรุปสาระส าคญัคอื 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใชว้ธิลีงคะแนนโดย หุน้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง (one share one vote) 

2. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะโดยไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ ฝ่ายเลขาฯไดท้ าการรวบรวมคะแนนและประมวลผล
ล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายจากเดอะ ลีจิสท์  กรุ๊ปได้สอบทาน
ความถูกตอ้งแลว้ ทัง้นี้ รวมถงึคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหพ้ลเอกส าเภา  ชูศร ีกรรมการอสิระ เขา้ร่วมประชุมแทน
และไดแ้สดงเจตนาออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ 

3.   ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองเพื่อความรวดเรว็ในการนับคะแนนเสยีง ขอใหเ้ฉพาะผูถ้อืหุน้ที่ต้องการลงคะแนน 
ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง แสดงเจตนาลงในบตัรลงคะแนนที่ฝ่ายเลขาฯ จดัเตรยีมให้โดยขอให้ยกมอืแสดงตวัเพื่อให้
เจา้หน้าทีเ่กบ็เฉพาะบตัรลงคะแนนทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ดงันัน้จ านวนเสยีงทีเ่หลอืจะถอืว่าเหน็ดว้ยทัง้หมด 

4. บตัรลงคะแนนเสยีงใดทีไ่ม่สามารถแสดงถงึความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างชดัเจนว่าจะลงคะแนนเสยีงไปทางใด จะถอื
ว่าเป็น “บตัรเสยี” เช่น การท าเครื่องหมายทัง้ในช่อง “เหน็ดว้ย” และ “ไม่เหน็ด้วย” และ/หรอื “งดออกเสยีง” หรอืท า
เครื่องหมายไม่ชดัเจน หรอืขดีฆ่าเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงลายมอืชื่อก ากบับรเิวณทีข่ดีฆ่า หรอืไม่ท าเครื่องหมายใดๆ ใน
บตัรเลย เป็นตน้ 

5. ในระหว่างด าเนินการประชุม หากผูถ้ือหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะประสงค์จะซกัถามหรอืต้องการใหค้ณะกรรมการหรือฝ่าย
จดัการชีแ้จงเพิม่เตมิในประเดน็ใด ขอให้แจ้งชื่อ หรอืกรณีรบัมอบฉันทะให้แจง้ชื่อผู้มอบฉันทะด้วย ทัง้นี้ เพื่อบนัทกึใน
รายงานการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและอภปิรายให้กระชบั เพื่อประสทิธภิาพในการด าเนินการ
ประชุม และไม่กระทบผูถ้อืหุน้โดยสว่นรวม 

6. เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน ขอเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 2 คน เพื่อร่วมเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนนร่วมกบัที่
ปรกึษากฎหมายทีจุ่ดตรวจสอบผลการนบัคะแนน 

ในการตรวจนับคะแนน ผูถ้อืหุน้ 2 คน คอื พล.อ.ต. ศริชิยั วรีวรรณ และนางดวงหทยั ไพฑูรย ์อาสาเป็นสกัขีพยานตรวจนับ
คะแนนร่วมกบันางสาวสาวติร ีตรนีวรตัน์ ทีป่รกึษากฎหมายจาก เดอะ ลจีสิท ์กรุ๊ป 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 11 
เมษายน 2560 นัน้ บรษิทัไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ตัง้แต่หน้าที่ 
5 ถงึหน้าที่ 30 และไดม้กีารเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัตัง้แต่วนัที่ 25 เมษายน 2560  นอกจากนี้
บรษิทัยงัไดเ้ผยแพร่ภาพวดิโีอบนัทกึการประชุมในแต่ละวาระเพื่อใหผู้้ถอืหุน้สามารถเปิดชมไดผ้่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่าการบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกต้องครบถ้วน และมคีวาม
ชดัเจน จงึเหน็ควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา  

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยเลขานุการบรษิัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผีูถ้ือหุ้น
มอบฉนัทะใหพ้ลเอกส าเภา  ชศูรเีขา้ร่วมประชุมโดยไดอ้อกเสยีงลงคะแนนจ านวน 2,287,802,068 เสยีง 
เหน็ดว้ยจ านวน 2,266,247,768 เสยีง ไม่เหน็ดว้ย - ไม่ม ี-  งดออกเสยีง 21,554,300 เสยีง     

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้ 10,419,464,408 เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,397,641,569 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9997 

ไม่เหน็ดว้ย   20,000   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0001 

งดออกเสยีง                      21,801,039 เสยีง  

บตัรเสยี                      1,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน รบัรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ตามทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระท่ี 2 การว่าจ้างบริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้ริหารโครงการ รวมถึงเป็นผูจ้ดัหา และติดตัง้
อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 

ประธานขอให ้ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 
ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์  กรรมการผู้จ ัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้น าส่งรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกบัสารสนเทศ จึงขอน าเสนอข้อมูลใน
รปูแบบวดิทีศัน์เพื่อสรุปขอ้มลูโครงการและขอ้มลูเกีย่วกบัการว่าจา้ง 

ประธาน ชี้แจงเพิม่เติมว่าในการพจิารณาวาระนี้คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มสี่วน ได้เสยี 
และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัพจิารณาแลว้ เหน็ควรว่าจา้งบรษิัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เนื่องจาก 
บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) มีศักยภาพ ประสบการณ์ และความรู้ความช านาญในการเป็น
ผูบ้รหิารโครงการในการออกแบบ จดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้า ในลกัษณะ Lump 
Sum Turnkey และราคาค่างานทีเ่สนอเป็นราคาทีส่มเหตุสมผล ซึง่การเขา้ท ารายการนี้จะเกดิประโยชน์
ต่อบรษิทั จงึเหน็ควรเสนอที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทเข้า
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัโดยการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารโครงการ 
รวมถึงเป็นผู้จดัหาและติดตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า ในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ในวงเงิน 
19,643 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 
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ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุ้น สอบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1. ตามเอกสารทีส่รุปขอบเขตของสญัญาระบุหน้าทีห่ลกัของ ช.การช่างในการออกแบบ การเชื่อมต่อ

ระบบ และการตรวจสอบระบบและทดลองเดนิรถ ขอเสนอแนะใหเ้พิม่ขอบเขตงานตามสญัญาให้
ครอบคลุมงานบ ารุงรกัษา ภายหลงัจากทีม่กีารสง่มอบ และและการรบัประกนัภายหลงัการสง่มอบงาน  

2. สอบถามเกีย่วกบัการค านวณวงเงนิหลกัประกนัตามสญัญา 

ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงดงันี้ 
1.  ประเด็นเรื่องการบ ารุงรักษา และความรับผิดชอบภายหลังจากการลงนามสญัญาว่าจ้างแล้วนัน้         

การด าเนินการจะเป็นไปในลกัษณะเช่นเดยีวกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงซึง่ประสบความส าเรจ็
เป็นอย่างดี เพราะว่าเมื่อบริษัทได้จดัซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการจะมีการระบุ
เงื่อนไขเกีย่วกบัการบ ารุงรกัษาไวเ้สมอ แต่เนื่องจากงานบ ารุงรกัษาส่วนหนึ่งไม่ไดม้คีวามเกีย่วขอ้ง
กบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามวาระนี้ ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่ไดน้ างานดงักล่าวมารวมในวาระทีจ่ะ
น าเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิ อย่างไรกต็ามบรษิัทได้ค านึงถึงการรบัประกนัภายหลงัที่      
สง่มอบและการซ่อมบ ารุงหลงัการสง่มอบเรยีบรอ้ยแลว้  

2.  หนังสอืค ้าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา (Performance Bond) นัน้ เป็นราคามูลค่าร้อยละ 10 
ของราคาตามสญัญาว่าจา้ง  

นายณัฐทวี ตนัติวงศ ์ผูถื้อหุ้น สอบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1. โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิมมีูลค่าการลงทุนรวมจ านวนเท่าไรและจะใช้ระยะเวลากีปี่ เพื่อให้

ไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุน  

2. ขอใหบ้รษิทัประเมนิปัจจยัความเสีย่งเกีย่วกบัภยัพบิตั ิเช่น กรณีการเกดิน ้าท่วม และการก่อการรา้ย 

ควรมกีารจดัการอย่างไร ซึง่อาจมผีลกระทบเกีย่วกบัก าไรขาดทุนของบรษิทั  

3. ขอให้สรุปเสน้ทางการเดนิรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิว่าเริม่ต้น สิน้สุด และเชื่อมต่อกบั

ระบบขนสง่มวลชนอื่นอย่างไร รวมถงึประโยชน์จากการใชบ้รกิารโครงการสายสนี ้าเงนิมีอะไรบา้ง 

ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงดงันี้ 
ส าหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัเงนิลงทุนและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการตามสญัญาสมัปทานรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย บรษิทัไดเ้วยีนสารสนเทศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ ซึง่จะท าใหม้คีวามต่อเนื่องกบั
สญัญาสมัปทานสายสนี ้าเงินเดิม ซึ่งมีระยะเวลาสมัปทานถึงปี 2572 และสบืเนื่องจากการลงนามใน
สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2560 ทีผ่่านมาจงึท าใหบ้รษิทัต้องมี
หน้าทีต่ามสญัญา น ามาซึง่วาระทีต่อ้งมกีารขออนุมตัผิูถ้อืหุน้เพื่อว่าจา้ง ช.การช่าง ในครัง้นี้ 

บรษิัทจะด าเนินการและเปิดให้บรกิารรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิได้ครบเตม็สายเป็นวงกลมในปี 2563 และ
ด าเนินการไปถงึปี 2593 ซึง่จะเป็นประโยชน์กบับรษิทัมากขึน้ โดยรายละเอยีดดงักล่าวผู้ถอืหุน้สามารถ
คน้หาไดจ้ากขอ้มลูเดมิซึง่บรษิทัไดท้ าการเผยแพร่ไปแลว้    
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นายวาทิน ชุติปาโร ผูถื้อหุ้น สอบถามดงันี้ 

จากตารางสรุปเปรยีบเทยีบมูลค่างานในรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระหน้า 8 บรษิทั
ให้ ช.การช่าง เป็นผู้จดัหาขบวนรถไฟฟ้าจ านวน 35 ขบวน เป็นวงเงนิประมาณ 10,000 ล้านบาท           
คดิเป็นต่อขบวนประมาณ 288 ลา้นบาท แต่ขอ้มูลทีป่รากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 95 ไดม้ี
การระบุมูลค่าตามบญัชีของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า จ านวน 19,111 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาของ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินเดิมจ านวน 19 ขบวน คดิเป็นต่อขบวนประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัราคาต่อขบวนแลว้ แตกต่างกนัเพราะเหตุใด    

นายพชัร เนตรสุวรรณ ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงดงันี้ 

ตามรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 หน้า 8 ตารางสรุปเปรยีบเทยีบ
มูลค่างานตามสญัญาว่าจ้าง ช.การช่าง และราคาประเมนิโดย บรษิัท อนิฟรา เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากดั 
กลุ่มที ่1 ขบวนรถไฟฟ้า 35 ขบวน ราคาต่อขบวนเป็นจ านวน 288 ลา้นบาทต่อขบวนตามทีผู่ถ้อืหุน้แจง้นัน้ 
เป็นราคารวมของขบวนรถไฟฟ้า และระบบสญัญาณเท่านัน้ มูลค่างานรวมทัง้หมดจะมกีารแยกรายการ
ไวเ้ป็นกลุ่มตามตาราง เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้หน็ภาพชดัเจนขึน้ สว่นรายละเอยีดตามทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้า้งองิตาม
งบการเงินที่ค านวณเป็นจ านวน 1,000 ล้านบาทนัน้ น่าจะเป็นราคารวมของขบวนรถไฟและระบบ
ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นระบบสญัญาณ ระบบรถไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบจดัเกบ็ ระบบ
ศนูยซ์่อมบ ารุง หรอืระบบ ต่าง ๆ ทัง้หมดทีร่ะบุอยู่ในงบการเงนิ 

ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์ กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงเพิม่เติมว่าราคาต่อขบวนของรถไฟฟ้าเดมิที่เคย
จดัหามรีาคาใกลเ้คยีงกนักบัขบวนรถไฟฟ้าทีก่ าลงัจะจดัหา  

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

เลขานุการบริษทั ชีแ้จงว่าวาระนี้ตอ้งผ่านดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นบัผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี  

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยเลขานุการบรษิัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผีูถ้ือหุ้น
มอบฉนัทะใหพ้ลเอกส าเภา  ชศูรเีขา้ร่วมประชุมโดยไดอ้อกเสยีงลงคะแนนจ านวน 2,287,802,068 เสยีง 
เหน็ดว้ยจ านวน 2,265,822,263 เสยีง ไม่เหน็ดว้ย - ไม่ม ี-  งดออกเสยีง 21,979,805 เสยีง     

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้ 10,424,528,483 เสยีง โดยจ านวนเสยีงที่ไม่มีสทิธิออกเสยีงใน
วาระนี้เน่ืองจากเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืมสีว่นไดเ้สยี จ านวน4,725,331,033  เสยีง คงเหลอืจ านวน
เสยีงทีม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนี้ 5,699,197,450 เสยีง ซึง่ไดม้กีารออกเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย   5,677,068,308 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     99.6117 

ไม่เหน็ดว้ย   27,205 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ      0.0004 

งดออกเสยีง                      22,100,137 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.3877 

บตัรเสยี                      1,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
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ทีป่ระชุมมมีติดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับผูถ้ือหุ้นที่มสี่วนได้เสยี อนุมตัิให้บรษิทัเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
โดยการว่าจา้งบรษิัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารโครงการ รวมถงึเป็นผู้จดัหาและตดิตัง้
อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ในวงเงิน 19,643 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่) 

ระเบียบวาระท่ี 3   พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็นเงินทุนส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 

ประธานแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระน้ีเป็นการพจิารณาการออกและเสนอขายหุน้กู ้ เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเง ินตามข้อมูลที่ได้น าเสนอไปพร้อมกบัวาระที่ 2 แล้ว ส าหรบัวาระนี้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมวสิามญั ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เพื่อพจิารณา
อนุมตัิให้บรษิัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมหีลกัประกนัและ/หรอืไม่มหีลกัประกันเพื่อเป็นเงนิทุน
ส าหรบัการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงิน ในวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างของเงินต้นของหุ้นกู้      
ไม่เกิน 16,000  ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ / หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บรษิทัมอบหมายมอี านาจด าเนินการตามทีเ่สนอ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุ้น สอบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1.  สอบถามว่าเหตุใดจงึก าหนดวงเงนิหุ้นกู ้16,000 ลา้นบาท ในขณะที่สญัญาจ้างบรหิารโครงการมี
มลูค่า 19,643 ลา้นบาท 

2.  สอบถามเกีย่วกบัเงื่อนไขของการไถ่ถอนหรอืซือ้คนืหุน้กู ้และมลูค่าหุน้กูค้งคา้งเดมิทีย่งัไม่ไดไ้ถ่ถอน
ยงัคงเหลอือยู่เป็นจ านวนเท่าไร  

3.  บรษิทัควรใหข้อ้มลูดว้ยว่า บรษิทัมอีตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็นอย่างไร เพื่อไม่เป็นภาระผูกพนับรษิทั
ต่อไป          

ประธาน ชีแ้จงว่า ในวาระนี้เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสาย
สนี ้าเงนิ ในวงเงนิรวมและมูลค่าคงคา้งของเงนิต้นของหุน้กูไ้ม่เกนิ 16,000 ลา้นบาท ส่วนการจดัหาและ
ตดิตัง้อุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าในลกัษณะ Lump Sum Turnkey เป็นจ านวน 19,643  ลา้นบาทนัน้ 
เป็นราคางานทีไ่ดน้ าเสนอในวาระที ่2 โดยรายละเอยีดทีม่าขอใหร้องกรรมการผูจ้ดัการ การเงนิ ชีแ้จง 

นางสาวปาหนัน  โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ การเงิน ชีแ้จงดงันี้ 

1.  ส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงนิไม่เกนิ 16,000 ลา้นบาทนี้ เป็นการออกและเสนอขายเพื่อ
เป็นเงนิทุนส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ และประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการไถ่ถอนหรอืซื้อคนืด้วย
นัน้หมายถึงหุ ้นกู้ที่ครบก าหนดแล้วทางบรษิัทอาจจะมกีารต่ออายุ ( roll over) อย่างไรกต็าม
จ านวนรวมของหุน้กูค้งค้างนัน้ต้องไม่เกนิ 16,000 ลา้นบาท ส่วนหุน้กูเ้ดมินัน้มยีอดคงคา้งจ านวน 
23,200 ลา้นบาท  

2.  ส าหรบัอตัราส่วนหนี้สินต่อทุน ตามข้อก าหนดหุ้นกู้อยู่ที่ 2.5 เท่า ซึ่งบริษัทจะคงระดบัไว้ไม่เกิน
อตัราสว่นนี้ ปัจจุบนัอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนอยู่ทีป่ระมาณ 1.3 เท่า 
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นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ผูถ้ือหุ้น สอบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1.  แสดงความชื่นชมและภาคภูมใิจต่อบรษิทัทีไ่ดส้รา้งระบบขนส่งมวลชนใหเ้กดิความคล่องตวัในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร และเป็นการสร้างคุณูปการที่ยิง่ใหญ่ให้กบัประเทศ เป็นการช่วยบรรเทาปัญหา
การจราจรตดิขดัในกรุงเทพมหานคร 

2.  ทีผ่่านมาไดม้ขีา่วเกีย่วกบัปัญหาในการช าระคนืตัว๋แลกเงนิ (B/E) ทีเ่กดิขึน้ในตลาดทุน ดงันัน้ในการ
ออกหุน้กูข้องบรษิทัควรก าหนดระยะเวลาการไถ่ถอนเมื่อครบอายุเท่านัน้ เพื่อใหส้ามารถบรหิารเงนิที่
ไดร้บัมาอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่บรษิทัจดทะเบยีนหลายบรษิทัมคีวามกงัวลกบัตัว๋แลกเงนิ B/E ทีม่ี
เงื่อนไขเกีย่วกบัการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด โดยผูอ้อกหุน้กูไ้ดน้ าเงนิเหล่านัน้ไปลงทุนแลว้ยงัเรยีก
กลบัมาคนืหนี้ไม่ได ้ 

3.  ขอทราบเกีย่วกบัการจดัอนัดบัเครดติของบรษิทัในปัจจุบนัอยู่ในระดบัใด          

นางพเยาว ์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงดงันี้ 

การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ หากบรษิทัใชแ้หล่งเงนิทุนจากการ
กูย้มืธนาคาร ระยะเวลากูย้มืประมาณ 12-15 ปี เพยีงอย่างเดยีว หรอืถ้าบรษิทัด าเนินการโดยการออก
หุน้กูแ้ละออกในครัง้เดยีว จะท าใหอ้ตัราดอกเบีย้สงู ทัง้นี้ บรษิทัมแีผนจะท าการออกหุน้กูแ้บ่งเป็น 3 ช่วง 
คอื หุน้กูร้ะยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว  ระยะสัน้ประมาณ 3 ปี ระยะกลางประมาณ 5-7 ปี และระยะยาว
ประมาณ 10-12 ปี เพื่อใหม้ตี้นทุนดอกเบีย้ที่เฉลีย่แลว้ต ่ากว่าการออกหุน้กูร้ะยะยาวครัง้เดยีว ส าหรบั
ประเดน็ทีผู่ถ้อืหุน้เสนอแนะใหก้ าหนดเงื่อนไขการไถ่ถอนเมื่อครบอายุนัน้ อาจไม่ตรงกบัแผนการออกหุน้
กูต้ามทีบ่รษิทัจะด าเนินการ คอื แบ่งเป็น ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ในวงเงนิ 16,000 ลา้นบาท 
บรษิัทเหน็ว่าเมื่อหุ้นกูร้ะยะสัน้ทีค่รบก าหนดแล้วกใ็หต่้ออายุได ้หากอตัราดอกเบีย้ยงัอยู่ในอตัราที่ต ่าก็
ควรจะต่ออายุหุ้นกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต ่าต่อไป และเมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชย์ระยะเวลากู้ประมาณ 12 ปี บริษัทจะรบัภาระอตัราดอกเบี้ยที่สูงตัง้แต่วนัแรกจนครบก าหนด          
12 ปี แต่ถ้าบริษัทออกหุ้นกู้ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง บริษัทจะได้รบัอตัราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ต ่ากว่า หาก
เลอืกใชว้ธิอีอกหุน้กู ้และ ไถ่ถอนเมื่อครบก าหนดอย่างเดยีวนัน้ หุน้กูค้รบอายุแลว้ไม่มกีารต่ออายุกจ็ะท า
ให้เสยีโอกาสทีบ่รษิทัจะได้อตัราดอกเบีย้ที่ต ่า จงึขอเรยีนชี้แจงว่าบรษิัทขอเลอืกทีจ่ะด าเนินการตามที่
เคยได้ปฏิบตัิมาแล้วเมื่อครัง้ยงัเป็นบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจะมีการออกหุ้นกู้
แบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ คอื ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ส่วนทีท่่านผูถ้อืหุน้ไดก้ล่าวถงึกรณีการออก
หุ้นกู้บริษัทจดทะเบียนอื่นนัน้ เข้าใจว่าเป็นการด าเนินการในส่วนของแต่ละบริษัท แต่ในส่วนการ
ด าเนินงานทางดา้นการเงนิของบรษิทันัน้ไม่ว่าจะเป็นบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เดมิ หรอื
บรษิัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เดมิ ซึ่งควบรวมกนัเป็นบรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) หรอื BEM ทางบรษิัทไม่มปัีญหาเรื่องการเงนิ เมื่อหุ้นกู้ครบก าหนด บรษิทัมเีงนิคนื
ใหก้บัผูถ้อืหุน้กู ้ แต่บรษิทัใชว้ธิต่ีออายุ (roll over) หุน้กู ้หรอืออกหุน้กูร้ะยะสัน้ใหม่นัน้ เพื่อประโยชน์ใน
การได้ดอกเบีย้ที่ต ่า ส าหรบัการจดัอนัดบัเครดติของบรษิัท โดย TRIS ปัจจุบนัอยู่ที่ A แนวโน้มคงที ่
ส าหรบัการจดัอนัดบัเครดติของหุน้กูน้ัน้ จะมกีารประเมนิส าหรบัการออกหุน้กูใ้นแต่ละครัง้อกีครัง้หนึ่ง 

ประธาน กล่าวชี้แจงว่า บรษิัทได้ค านึงถึง 2 เรื่อง คอื ความมัน่คงของสนิเชื่อ และต้นทุน เนื่องจาก
บรษิทัได้รบัการจดัอนัดบัเครดติทีด่ ีบรษิทัจงึมเีสรภีาพมากกว่าบรษิทัอื่น ๆ ในการบรหิารดา้นการเงนิ
เพื่อใหไ้ดต้น้ทุนทีต่ ่าทีสุ่ดและขณะเดยีวกนักม็คีวามมัน่คงในการทีจ่ะมเีงนิมาใชจ้่ายในการลงทุนและใน
การบริหารกิจการของบรษิัท ซึ่งบริษัทอื่นอาจมีความต้องการที่จะด าเนินการในลกัษณะเช่นเดยีวกบั
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บรษิัท แต่เนื่องจากอนัดบัเครดติของบรษิัทที่ไม่เท่ากนั บรษิทัอื่นจงึไม่สามารถทีจ่ะท าได้เหมอืนกบัที่
บรษิทัด าเนินการ 

นางสาวจิณพกัตร ์ พรพิบูลย ์ ผูถ้ือหุ้น สอบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ตามทีป่ระธานไดแ้จง้ว่าบรษิทัค านึงถงึความมัน่คงและสามารถทีจ่ะออกหุน้กูไ้ดเ้พราะบรษิทัไดร้บั
การจดัอนัดบัเครดติทีด่นีัน้ ตนเองมคีวามเขา้ใจและขอชื่นชมยนิดดีว้ย ในขณะเดยีวกนัในฐานะที่
เป็นนักลงทุนจงึขอสอบถามและขอให้ผูอ้อกหุน้กูน้ัน้ไดค้ านึงถงึผลประโยชน์ทีค่วรจะได้รบัทัง้ 2 ฝ่าย  
ผูท้ีจ่ะซือ้หุน้กูก้ค็วรทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ดว้ยในอตัราทีเ่หมาะสม อาจไม่จ าเป็นต้องใหไ้ดต้้นทุนทีต่ ่า
เสมอไป ซึง่เป็นการไดป้ระโยชน์ฝ่ายเดยีว และในการออกหุน้กูใ้นครัง้นี้อยากทราบวตัถุประสงคท์ี่
แทจ้รงิของบรษิทัว่า บรษิทัจะออกและเสนอขายใหก้บันกัลงทุนกลุ่มใดบา้ง และไดค้ านึงถงึผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัดว้ยหรอืไม่ และบรษิทัมแีผนที่จะออกหุน้กูร้ะยะสัน้   ระยะกลาง และระยะยาวเมื่อไร 
และผลตอบแทนจะอยู่ทีป่ระมาณเท่าไร 

2. บรษิทัมแีนวคดิทีจ่ะท าเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพบา้งหรอืไม่     

นางพเยาว ์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงดงันี้ 

1. บรษิัทเหน็ว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้สามารถท าการออกจ าหน่ายไดท้ัง้ผู้ถอืหุน้รายย่อยและ
สถาบนั อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้เท่าทีเ่คยเสนอขายอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 2.2 ส าหรบั 3 ปี หากจะมี
การเสนอขายใหก้บันักลงทุนรายย่อยแล้วคาดว่าจะไม่มนีักลงทุนรายย่อยซือ้ เพราะนักลงทุนราย
ย่อยสามารถไปหาหุน้กูใ้นระยะเวลา 3 ปีทีม่อีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ซึง่ปัจจุบนัมผีูอ้อกหุน้กูร้ายอื่น
เสนอขายอยู่ ดงันัน้ บรษิัทจงึต้องท าการเสนอขายใหก้บันักลงทุนสถาบนั และส าหรบัระยะกลาง
และระยะยาวกเ็ช่นกนั หากเป็นระยะยาว คอื 10 ปีขึน้ไปนัน้ ทางบรษิทัเคยเสนอขายโดยมอีตัรา
ดอกเบีย้อยู่ที ่รอ้ยละ 3.95 ซึง่กม็แีต่บรษิทัประกนัภยั ประกนัชวีติทีม่คีวามสนใจซือ้  

2. เรื่องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้บรษิทัไม่มนีโยบายในการออก หากบรษิทัมหีุน้กูแ้ลว้แปลงเป็น
หุน้สามญักจ็ะมผีลกระทบกบัผูถ้อืหุน้ เพราะจะเกดิ Dilution Effect 

นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ผูถ้ือหุ้น กล่าวชื่นชมและขอบคุณทีท่างบรษิทัสามารถชีแ้จงรายละเอยีดการออก
หุน้กูไ้ดอ้ย่างชดัเจน รวมถงึมัน่ใจในทมีงานและประสบการณ์ของบรษิทั 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี  ผูถ้ือหุ้น สอบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

เหตุผลและความจ าเป็นในการออกหุน้กูใ้นครัง้นี้ ขอใหบ้รษิทัใชง้บประมาณใหเ้กดิความเหมาะสม  และ
ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ รวมถงึท าใหเ้กดิความโปร่งใสดว้ย 

นางพเยาว ์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงดงันี้ 

การขอออกหุน้กูใ้นครัง้นี้เพื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้า เงนิส่วนต่อขยาย 
ซึง่ตามที่ไดม้กีารขออนุมตัใินวาระที ่2 ในการว่าจา้ง ช.การช่าง โดยหุ้นกู้ทีข่อออกและเสนอขายนี้จะ
น าไปเป็นเงนิทุนส าหรบัโครงการดงักล่าว 

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทีไ่ดแ้สดงความเหน็ 

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา  
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เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยเลขานุการบรษิัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผีูถ้ื อหุ้น
มอบฉนัทะใหพ้ลเอกส าเภา  ชศูรเีขา้ร่วมประชุมโดยไดอ้อกเสยีงลงคะแนนจ านวน 2,287,802,068 เสยีง 
เหน็ดว้ยจ านวน 2,264,245,006 เสยีง ไม่เหน็ดว้ย 2,002,762 เสยีง งดออกเสยีง 21,554,300 เสยีง     

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ 10,424,823,900 เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,344,985,208 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     99.2341 

ไม่เหน็ดว้ย   58,074,857 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       0.5570 

งดออกเสยีง                      21,762,035 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.2087 

บตัรเสยี                      1,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

ที่ประชุมมมีติด้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ    
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัใิหบ้รษิทัออกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภท  มหีลกัประกนัและ/หรอืไม่มี
หลกัประกนัเพื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ในวงเงนิรวมและมูลค่า     
คงคา้งของเงนิต้นของหุน้กูไ้ม่เกนิ 16,000 ลา้นบาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ / หรอื
บุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายมอี านาจด าเนินการตามทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่งอ่ืนๆ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี  ผู้ถือหุ้น มขีอ้เสนอแนะว่าบรษิัทควรมกีารบนัทกึคะแนนของผู้ถือหุ้นที่
ไม่ไดน้ าสง่บตัรลงคะแนนมาบนัทกึผลการลงคะแนนดว้ย ดงัเช่นทีบ่างบรษิทัน ามาปฏบิตั ิเช่น การบนิไทย 

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุ้น มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1.     ในการลงมตใินแต่ละวาระบรษิทัไม่ควรขานคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะให้กรรมการอสิระก่อน
การเสนอใหท้ีป่ระชุมไดล้งมต ิเพราะอาจจะเป็นการชีน้ าทีป่ระชุมได ้

2.     ขอใหข้อ้สงัเกตเกี่ยวกบัรายละเอยีดเกีย่วกบัอตัราส่วนทางการเงนิ หน้า 30 ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที ่3 ซึง่ไดแ้สดงอตัราสว่นเปรยีบเทยีบไว ้เช่น อตัราสว่นก าไรสทุธปีิ 2557 เป็นรอ้ยละ 23.10 
ปี 2558 เป็นรอ้ยละ 20.22 และปี 2559 เป็นรอ้ยละ 19.69 เป็นตน้ ซึง่ในปี 2560 ควรมกีารทบทวน
แผนงานเพื่อให้อัตราการเติบโตของอัตราส่วนที่ ได้แสดงเปรียบเทียบไว้มีการปรับเพิ่มขึ้น 
แม้กระทัง่หนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2557 เป็นร้อยละ 1.67 ปี 2558 เป็นร้อยละ1.68 และ        
ปี 2559 เป็นร้อยละ 1.78 เป็นต้น และขณะนี้ก็จะมีการเพิ่มหนี้อีก 16,000 ล้านบาท ดงันัน้         
ถ้าหนี้สนิเพิม่ขึน้ กค็วรจะท าให ้Earnings per share ในส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่จะส่งผล
ใหห้นี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้มกีารปรบัเพิม่ขึน้ดว้ย และในหน้า 29 ค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าใชจ้่าย
ในการบรหิาร มแีนวโน้มว่าจะปรบัเพิม่ขึน้ทุกปี ซึง่เป็นเรื่องการบรหิารจดัการภายในบรษิทัทีต่้ อง
จดัการใหม้ปีระสทิธภิาพและควบคุมค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้
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นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1.     ความคบืหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายจากหวัล าโพงจะเปิดใหบ้รกิารเมื่อใด 
และขณะนี้อยู่ในขัน้ตอนใด รวมถงึงานก่อสรา้งทางขา้งล่างดว้ยหรอืไม่ 

2.     โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงสว่นต่อขยายจะเริม่ด าเนินการไดเ้มื่อใด และแลว้เสรจ็ภายในปีใด 

3.     ราคาค่าโดยสารเตม็จ านวนของการเดนิทางรถไฟฟ้าสายสมี่วงมจี านวนเท่าใด เริม่ตน้มรีาคาเท่าใด 
และสงูสดุมรีาคาเท่าใด เพราะในใบส่วนลดราคาค่าโดยสารไม่ไดร้ะบุไว ้และเมื่อเปิดใหบ้รกิารครบ
แลว้ราคาจะเป็นอย่างไร และจะใชร้ะบบตัว๋เดยีวหรอืไม่ 

ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงดงันี้ 

1.     ส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายทัง้หมด จะเริม่ต้นนับวนัเปิดใช้บรกิารตัง้แต่วนั
ลงนามในสญัญาสมัปทาน คอืวนัที่ 31 มนีาคม 2560 ซึง่ตามสญัญาสมัปทาน จะต้องด าเนินการให้
สามารถเปิดใหบ้รกิารเป็นช่วง ๆ นับจากวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน ต้องด าเนินการภายใน 36 เดอืน 
นับจากวนัที่ รฟม. แจง้ให้เริม่งาน โดยคาดว่าจะเปิดให้บรกิารได้ภายในเดอืนมนีาคมปี 2563 ทัง้นี้ 
เนื่ องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินจะมีความแตกต่างจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง            
เพราะบรษิทัใชศ้นูยค์วบคุมเดมิ ซึง่ท าใหเ้ราสามารถเปิดใหบ้รกิารเป็นช่วง ๆ ได ้โดยแบ่งการเปิด
ใหบ้รกิารเป็นช่วง ๆ ดงันี้ 

          ช่วงที ่1: สถานีบางซื่อ - สถานีเตาปนู ภายในเดอืนสงิหาคม 2560 

          ช่วงที ่2: สถานีหวัล าโพง - สถานีหลกัสอง ภายในเดอืนกนัยายน 2562 

          ช่วงที ่3: สถานีเตาปนู - สถานีท่าพระ ภายในมนีาคม 2563 

ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บรษิทัไดร้บัระยะเวลาด าเนินการจาก รฟม. 40 เดอืน ซึง่ ช.การช่าง
ไดใ้หค้วามร่วมมอืกบับรษิทัเป็นอย่างด ีจงึก่อสรา้งเสรจ็ก่อนครบก าหนดสญัญา 4 เดอืน ซึง่ต่อมา
เมื่อ รฟม. ทราบว่าทางบรษิัท สามารถด าเนินการก่อสรา้งเสรจ็ก่อนครบก าหนดสญัญา จงึได้ลด
เวลาการด าเนินการในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิจาก 40 เดอืน เป็น 36 เดอืน ซึง่เป็นเรื่องที ่
ท้าทายมากส าหรบับริษัท นอกจากนี้ช่วงที่ 1 สถานีบางซื่อ - สถานีเตาปูน บริษัทต้องเปิด
ให้บรกิารภายในเดอืนสงิหาคม 2560 บรษิัทจะแจ้งไปยงั รฟม.ว่าสามารถเปิดให้บรกิารได้ก่อน
ระยะเวลาเลก็น้อย สว่นงานก่อสรา้งตามทีผู่ถ้อืหุน้สอบถาม จะเป็นความรบัผดิชอบของทาง รฟม. 
ซึง่มคีวามกา้วหน้าไปแลว้ ในสว่นโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายที ่ช.การช่างท าลอด
แม่น ้าเจา้พระยาขณะนี้ท าเสรจ็ไปแลว้ 100 เปอรเ์ซน็ต ์ส่วนอื่น ๆ กม็คีวามคบืหน้าอยู่ทีร่อ้ยละ 80 
ขึน้ไป เพราะฉะนัน้ทางบรษิทัมคีวามมัน่ใจว่าสว่นทีเ่หลอื รฟม. ไดด้ าเนินการจะเสรจ็ไปตามแผนที่
ไดต้ัง้ไว ้โดยจะไม่กระทบเวลาภายใน 36 เดอืนของบรษิทัทีต่้องด าเนินการต่อเนื่อง ซึง่ทาง รฟม. เอง
ตอ้งมกีารบรหิารจดัการเพื่อใหง้านโยธาและงานระบบมคีวามต่อเนื่องกนัและไม่กระทบซึง่กนัและกนั 

2.     โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงส่วนต่อขยายนัน้ เป็นกระบวนการของทางภาครฐัทีจ่ะด าเนินการ ซึ่ง
ทาง รฟม. อยู่ระหว่างพจิารณาและด าเนินการ และจะเป็นลกัษณะการเดนิรถแบบใตด้นิ 

3.     รถไฟฟ้าสายสมี่วง หรอืสายสอีื่นที่รฐับาลแจง้ว่าเป็น Gross cost ทัง้หมดนัน้ ไม่ไดอ้ยู่ในความ
รบัผดิชอบของบรษิทั ความรบัผดิชอบในการก าหนดค่าโดยสารจะอยู่ทีร่ฐับาล ซึง่ทางรฐับาลไดม้ี
การก าหนดอตัราค่าโดยสารของสายสมี่วงไว้แล้ว และจะใชอ้ตัราตามทีร่ฐับาลก าหนด โดยที่สาย     
สมี่วงมกีารเดนิรถผ่านหรอืเชื่อมกบัสายสนี ้าเงนิจะมกีารคดิค่าแรกเขา้ครัง้เดยีว ส าหรบัโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายทีบ่รษิทัจะด าเนินการนี้ รฐับาลก าหนดใหท้างบริษทัใชอ้ตัราค่า
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โดยสารตามสญัญาสมัปทานเดมิ โดยการทีเ่ดนิรถเป็นวงกลมนี้ไม่ไดม้กีารคดิอตัราแรกเขา้และเป็น
อตัราเดยีวกนัทีบ่รษิัทใชอ้ยู่ในปัจจุบนั ซึ่งอตัราค่าโดยสารก าหนดสูงสุดไดไ้ม่เกนิ 12 สถานี ถ้า
เดนิทางเกนิ 12 สถานี จะคดิอตัราสูงสุดที่ 12 สถานี และการปรบัราคาจะขึน้อยู่กบัดชันีราคา
ผูบ้รโิภค (CPI) 

นายกิตติ สนิทวงศ ์ณ อยุธยา ผูถื้อหุ้น สอบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิของบรษิัท จะมกีารใช้รูปแบบเป็นแบบ Mono rail ส าหรบัการเดนิรถ
เหมอืนโครงการของ BTS หรอืไม่ 

ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงดงันี้ 

ส าหรบัการเดนิรถแบบ Mono rail นัน้ ทางบรษิทัไม่ไดด้ าเนินการ สว่นการทีจ่ะใชก้ารเดนิรถแบบ Mono 
rail หรอื Heavy rail ภาครฐัจะเป็นผู้ก าหนดและขึน้อยู่กบัจ านวนของผู้โดยสารโดย Mono rail จะมี
ขอ้จ ากดัของความจุสงูสดุทีจ่ะรบัผูโ้ดยสาร(Ultimate Capacity) ส าหรบัเสน้ทางทีเ่ลอืกใชท้ีใ่นอนาคตไม่ใช่
เสน้ทางหลกั การทีจ่ะเลอืกใช ้Mono rail แล้วกลบัไปใช้ Heavy rail นัน้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถท าได้เลย 
เพราะถ้าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแลว้จะเปลีย่นไปใชอ้กีอย่างหนึ่งจะต้องมกีารศกึษาใหม่ ปัจจุบนัรฐับาลได้
ท าการศกึษา และจะก าหนดการเดนิรถแบบ Mono rail ไวเ้ฉพาะบางเสน้ทางซึง่ส่วนใหญ่เป็นเสน้ทางที่
อยู่ชานเมอืง สว่นเสน้ทางทีเ่ป็นใจกลางเมอืงหรอืเมอืง ส าหรบัเสน้ทางหลกัรฐับาลเลอืกวธิกีารทีถู่กต้อง 
คอื การเดนิรถแบบ Heavy rail  

นายทวี ลีศิริชยักลุ ผูถื้อหุ้น มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1.     ชื่นชมและขอบคุณบรษิทัทีไ่ดม้กีารน าเสนอรายละเอยีดการประชุมในรูปแบบวดิทิศัน์ และเสนอให้
บริษัทน าเสนอในรูปแบบดงักล่าวทุกครัง้ในการประชุม เพื่อที่จะได้รายงานกิจการและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั ความคบืหน้า หรอืโครงการทีบ่รษิทัจะด าเนินการ เพื่อให้ผูถ้อืหุน้ไดเ้ขา้ใจ
อย่างชดัเจนและบรรยากาศในทีป่ระชุมดขีึน้ 

2.     ขอบคุณทางบรษิทัที่ไดแ้ก้ไขปัญหาเรื่องน ้าท่วมขงับรเิวณทางออกหมายเลข  4 บรเิวณสถานี
รถไฟฟ้าใตด้นิศนูยว์ฒันธรรมซึง่ตนเองไดเ้คยแจง้ปัญหาไวใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ทีผ่่านมา 
ท าใหผู้โ้ดยสารทีม่าใชบ้รกิารมคีวามสะดวกขึน้ 

3.    ขอให้ปรบัปรุงตัวเลขที่หน้าจอแสดงค่าโดยสารบริเวณทางเข้าและทางออกผู้โดยสารให้มีความ
ชดัเจนมากขึน้ 

4.     อยากใหบ้รษิทัจดักจิกรรมเยีย่มชมการด าเนินงานบรษิทั (Company Visit) บรเิวณอุโมงคท์างลอด
แม่น ้าเจา้พระยาของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

5.    เสนอให้บรษิัทควรมีการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าอีกเส้นทางที่วิง่ต่อจากบางใหญ่มาตามแนว     
วงแหวนรอบนอกตะวนัตกจนถงึทางใต้ เพื่อเชื่อมต่อกบัสายสมี่วงส่วนต่อขยาย ซึง่จะสรา้งโอกาส
ใหก้บับรษิัทเพิม่ขึน้อกีจากบางใหญ่มาเชื่อมกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสแีดงเข้ม คือ จากรงัสติ
มาตัดกบัสายสนี ้าเงินที่อนาคตจะวิ่งไปถึงพุทธมณฑลสาย 4 และจะมาตดักบัรถไฟฟ้าสายสแีดง
ที่มาจากรงัสติเพื่อจะไปมหาชยั แล้วมาตดักบัสายสมี่วงที่จะวิง่จากบางใหญ่ไปราษฎรบูรณะซึ่ง  
เหน็ว่าจะมกีารต่อไปถงึวงแหวนรอบนอก นอกจากการลงทุนในรถไฟฟ้าแลว้บรษิทัควรจะลงทุนใน
เสน้ทางสายมอเตอร์เวย์-กาญจนบุร ีเสนอให้แนวเสน้ทางนี้สามารถท าให้ เป็นถนน 2 ชัน้โดย      
ชัน้บนเป็นทางรถยนต์วิง่ ส่วนชัน้ล่างเป็นรถไฟฟ้า เพื่อใหไ้ปเชื่อมต่อกบัเสน้ทางมอเตอรเ์วยส์าย
บางนา-บางปะกง 
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นายไชยรตัน์ ศรีวงศเ์จริญ ผูร้บัมอบฉันทะ เสนอแนะดงันี้ 

1.   เสนอใหม้กีารเปิดใหบ้รกิารบางสถานีก่อนก าหนด เช่น สถานีบางโพ ซึง่อยู่ถดัไปอกีเพยีง 1 สถานี 
เพิม่เตมิจากการเปิดใหบ้รกิาร 1 สถานี ช่วงเตาปนู – บางซื่อ ในเดอืนสงิหาคมปี 2560 นี้  

2.  ขอใหบ้รษิทัหารอืกบั รฟม. เพื่อขอเป็นผูด้ าเนินการขยายเสน้ทางจากสถานีท่าพระไปยงัตลาดพล ู
เพื่อเพิม่จ านวนผูโ้ดยสารและเพิม่รายไดใ้หก้บับรษิทั 

นางพรรณี เสนาจกัร ์ผูถ้ือหุ้น เสนอแนะใหบ้รษิทัจดัวดิทิศัน์ หรอืภาพถ่ายการก่อสรา้งอุโมงคท์างลอด
แม่น ้าเจา้พระยามาเปิดเผยใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัชม 

นายธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะขอใหบ้รษิทัท าป้ายบอกทางบรเิวณทางทางเชื่อม 
ใต้ดนิสถานีสามย่านที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารจตุัรสัจามจุรแีละถนนพระราม 4 เพื่อความสะดวกของ
ผู้ใช้บริการ และเสนอให้บริษัทจดัหาที่นัง่ส าหรบัผู้สูงอายุที่ใช้บริการระหว่างรอรถไฟฟ้าที่จะเข้ามา
ภายในสถานี 

นางกญัญวรรณ สุลกัษณ์วิลาส ผูถื้อหุ้น เสนอแนะใหบ้รษิทับรหิารจดัการเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในการประชุม 
เช่น การจดัเตรยีมอาหารว่างใหม้คีวามเหมาะสม และขอใหบ้รษิทัปรบัปรุงระบบการระบายอากาศภายใน
สถานีรถไฟฟ้า รวมทัง้การดแูลและรกัษาความสะอาดบรเิวณสถานีรถไฟฟ้ารชัดาภเิษกและสถานีอื่นดว้ย  

ประธาน กล่าวเพิม่เตมิว่า ขอรบัไปพจิารณาโดยสว่นใดทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของบรษิทั ทางบรษิทัจะ
น าไปพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้น หากส่วนใดที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทรับที่จะ
ประสานสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ขีึน้ต่อไป นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหค้วามส าคญั
กบัผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะถือหุ้นในจ านวนเท่าใด หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามหรือ
ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์หรอืทกัทว้งตกัเตอืน ทางบรษิทักย็นิดทีีจ่ะรบัฟังและปรบัปรุงแกไ้ข 

ประธาน  กล่าวขอบคุณผู้ถอืหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ 
และเมื่อไม่มกีจิการอื่นใดทีจ่ะตอ้งพจิารณา ประธานจงึปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 
 

 ลงชื่อ   ดร.วรีพงษ์   รามางกรู   ประธานทีป่ระชุม   

ลงชื่อ  นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์      ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม  

ลงชื่อ  นางมนสัวรี ์ ทรพัยช์วโรจน์     ผูบ้นัทกึการประชุม 

 

 




