สิ ง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 1 : พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2560
รายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
วันจันทร์ที่ 12 มิ ถนุ ายน 2560
ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิ เษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มการประชุมเวลา 14.00 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 กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั

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. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตันติสวุ ณิชย์กุล
11. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกั ดิ ์
12. นายยุทธนา หยิมการุณ
13. นายดาเกิง ปานขา
9

14. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัท ภิบ าลและบริห ารความเสี่ยง และ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและบริห ารความเสี่ย ง และ
กรรมการผูจ้ ดั การ

15. นางพเยาว์ มริตตนะพร

2) กรรมการบริษทั ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นายปณิต ตุลย์วฒ
ั นจิต

กรรมการบริษทั

(ติดภารกิจ)

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

นายสงวน คุณาธินนั ท์
นางสุดฤทัย พรหมมาตร
นายภาคภูมิ ทวีวทิ ยรัศมิ ์
นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร
นายวิทรู ย์ หทัยรัตนา
นายอัลวิน จี

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 สนับสนุนปฏิบตั กิ าร

4) ผูส้ อบบัญชี บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ
5) ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะลีจิสท์ กรุป๊
1. นายนพดล อินทรลิบ
2. นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์

ผูต้ รวจสอบผลการนับคะแนน

6) ที่ปรึกษาการเงิ น บริษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด
1. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
7) ที่ปรึกษาการเงิ นอิ สระ บริษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
1. นายพัชร เนตรสุวรรณ
8) ผูแ้ ทนอาสาพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ผถู้ ือหุ้น
1. นางอังคณา ชูดวง
9) ผูถ้ ือหุ้นที่เข้าประชุม
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ปรากฏจานวนผู้ถือหุ้นทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วม
ประชุมทัง้ สิน้ 66,402 ราย จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายทัง้ หมด 15,285,000,000 หุน้ โดยในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/ 2560 มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ ด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาทีเ่ ปิ ดประชุมเวลา 14.00 น. จานวน 1,664 ราย
รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 10,328,514,573 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.5729 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด และในเวลาปิ ด
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รับลงทะเบียนมีผถู้ อื หุน้ จานวนทัง้ สิน้ 1,945 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 10,424,980,520 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 68.2040 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 1,664 ราย มีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้พลเอกสาเภา ชูศรี กรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เป็ นกรรมการอิสระและเป็ นบุคคลทีไ่ ม่มสี ่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมครัง้ นี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
จานวน 616 ราย จานวนหุน้ รวม 2,287,802,068 หุน้
ก่อนจะเริม่ พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุ การบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธปี ฏิบตั ิของบริษัทในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และการลงคะแนนเสียง
เลขานุการบริ ษทั ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่ารายละเอียดขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกาการนับคะแนน บริษัทได้ชแ้ี จง
รายละเอียดไว้ในหน้า 39 - 40 ของหนังสือเชิญประชุมตามทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว สรุปสาระสาคัญคือ
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ใช้วธิ ลี งคะแนนโดย หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียง (one share one vote)
2. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะโดยได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ฝ่ ายเลขาฯได้ทาการรวบรวมคะแนนและประมวลผล
ล่ว งหน้ า ในคอมพิว เตอร์เ พื่อ ความรวดเร็ว ในการประชุม โดยที่ป รึก ษากฎหมายจากเดอะ ลีจ ิสท์ กรุ๊ปได้สอบทาน
ความถูกต้องแล้ว ทัง้ นี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้พลเอกสาเภา ชูศรี กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน
และได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว
3. สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอให้เฉพาะผูถ้ อื หุน้ ที่ ต้องการลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แสดงเจตนาลงในบัตรลงคะแนนที่ฝ่ายเลขาฯ จัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัวเพื่อให้
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนัน้ จานวนเสียงทีเ่ หลือจะถือว่าเห็นด้วยทัง้ หมด
4. บัตรลงคะแนนเสียงใดทีไ่ ม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปทางใด จะถือ
ว่าเป็ น “บัตรเสีย” เช่น การทาเครื่องหมายทัง้ ในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” หรือทา
เครื่องหมายไม่ชดั เจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงลายมือชื่อกากับบริเวณทีข่ ดี ฆ่า หรือไม่ทาเครื่องหมายใดๆ ใน
บัตรเลย เป็ นต้น
5. ในระหว่างดาเนินการประชุม หากผูถ้ ือหุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรื อฝ่ าย
จัดการชีแ้ จงเพิม่ เติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อ หรือกรณีรบั มอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้มอบฉันทะด้วย ทัง้ นี้ เพื่อบันทึกใน
รายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและอภิปรายให้กระชับ เพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินการ
ประชุม และไม่กระทบผูถ้ อื หุน้ โดยส่วนรวม
6. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้ 2 คน เพื่อร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่
ปรึกษากฎหมายทีจ่ ุดตรวจสอบผลการนับคะแนน
ในการตรวจนับคะแนน ผูถ้ อื หุน้ 2 คน คือ พล.อ.ต. ศิรชิ ยั วีรวรรณ และนางดวงหทัย ไพฑูรย์ อาสาเป็ นสักขี พยานตรวจนับ
คะแนนร่วมกับนางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ ทีป่ รึกษากฎหมายจาก เดอะ ลีจสิ ท์ กรุ๊ป
ระเบียบวาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560
ประธานแจ้งต่ อที่ประชุมว่ารายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11
เมษายน 2560 นัน้ บริษทั ได้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่หน้าที่
5 ถึงหน้าที่ 30 และได้มกี ารเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 25 เมษายน 2560 นอกจากนี้
บริษทั ยังได้เผยแพร่ภาพวิดโี อบันทึกการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถอื หุน้ สามารถเปิ ดชมได้ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม
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คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน และมีความ
ชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุ การบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผี ถู้ ือหุ้น
มอบฉันทะให้พลเอกสาเภา ชูศรีเข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจานวน 2,287,802,068 เสียง
เห็นด้วยจานวน 2,266,247,768 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง 21,554,300 เสียง
ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
จานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,419,464,408
เห็นด้วย

เสียง

10,397,641,569

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9997

ไม่เห็นด้วย

20,000

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001

งดออกเสียง

21,801,039

บัตรเสีย

1,800

เสียง
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ตามทีเ่ สนอ
ระเบียบวาระที่ 2

การว่าจ้างบริษทั ช. การช่าง จากัด (มหาชน) เป็ นผูบ้ ริหารโครงการ รวมถึงเป็ นผูจ้ ดั หา และติ ดตัง้
อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้ าในโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงิ น
ประธานขอให้ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
ดร.สมบัติ กิ จ จาลัก ษณ์ กรรมการผู้จ ัด การ ชี้แ จงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า บริษัท ได้น าส่ง รายละเอีย ด
ประกอบการพิจารณาในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้วพร้อมกับสารสนเทศ จึงขอนาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบวิดที ศั น์เพื่อสรุปข้อมูลโครงการและข้อมูลเกีย่ วกับการว่าจ้าง
ประธาน ชี้แจงเพิม่ เติม ว่า ในการพิจารณาวาระนี้ค ณะกรรมการซึ่ง ไม่ร วมกรรมการผู้ม สี ่ว นได้เสีย
และ/หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันพิจารณาแล้ว เห็นควรว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน) เนื่องจาก
บริษัท ช.การช่ าง จ ากัด (มหาชน) มีศ ัก ยภาพ ประสบการณ์ และความรู้ค วามชานาญในการเป็ น
ผูบ้ ริหารโครงการในการออกแบบ จัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้ า ในลักษณะ Lump
Sum Turnkey และราคาค่างานทีเ่ สนอเป็ นราคาทีส่ มเหตุสมผล ซึง่ การเข้าทารายการนี้จะเกิดประโยชน์
ต่อบริษทั จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ตั ิใ ห้บ ริษัท เข้า
ทารายการที่เ กี่ย วโยงกันโดยการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริหารโครงกา ร
รวมถึงเป็ นผู้จดั หาและติดตัง้ อุปกรณ์ งานระบบรถไฟฟ้ า ในโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน ในวงเงิน
19,643 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิ รนั ดร์ ผูถ้ ือหุ้น สอบถามและมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ตามเอกสารทีส่ รุปขอบเขตของสัญญาระบุหน้าทีห่ ลักของ ช.การช่างในการออกแบบ การเชื่อมต่อ
ระบบ และการตรวจสอบระบบและทดลองเดินรถ ขอเสนอแนะให้เพิม่ ขอบเขตงานตามสัญญาให้
ครอบคลุมงานบารุงรักษา ภายหลังจากทีม่ กี ารส่งมอบ และและการรับประกันภายหลังการส่งมอบงาน
2. สอบถามเกีย่ วกับการคานวณวงเงินหลักประกันตามสัญญา
ดร. สมบัติ กิ จจาลักษณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงดังนี้
1. ประเด็นเรื่องการบ ารุ งรักษา และความรับผิดชอบภายหลังจากการลงนามสัญญาว่ าจ้างแล้วนั น้
การดาเนินการจะเป็ นไปในลักษณะเช่นเดียวกับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วงซึง่ ประสบความสาเร็จ
เป็ นอย่า งดี เพราะว่า เมื่อ บริษัท ได้จดั ซื้อ อุป กรณ์ ต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วเนื่อ งกับ โครงการจะมีการระบุ
เงื่อนไขเกีย่ วกับการบารุงรักษาไว้เสมอ แต่ เนื่องจากงานบารุงรักษาส่วนหนึ่งไม่ได้มคี วามเกีย่ วข้อง
กับการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามวาระนี้ ดังนัน้ บริษทั จึงไม่ได้นางานดังกล่าวมารวมในวาระทีจ่ ะ
นาเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิ อย่างไรก็ตามบริษัทได้คานึงถึงการรับประกันภายหลังที่
ส่งมอบและการซ่อมบารุงหลังการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
2. หนังสือค้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา (Performance Bond) นัน้ เป็ นราคามูลค่าร้อ ยละ 10
ของราคาตามสัญญาว่าจ้าง
นายณัฐทวี ตันติ วงศ์ ผูถ้ ือหุ้น สอบถามและมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินมีมูลค่าการลงทุนรวมจานวนเท่าไรและจะใช้ระยะเวลากีป่ ี เพื่อให้
ได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุน
2. ขอให้บริษทั ประเมินปั จจัยความเสีย่ งเกีย่ วกับภัยพิบตั ิ เช่น กรณีการเกิดน้าท่วม และการก่อการร้าย
ควรมีการจัดการอย่างไร ซึง่ อาจมีผลกระทบเกีย่ วกับกาไรขาดทุนของบริษทั
3. ขอให้สรุปเส้นทางการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินว่าเริม่ ต้น สิน้ สุด และเชื่อมต่อกับ
ระบบขนส่งมวลชนอื่นอย่างไร รวมถึงประโยชน์จากการใช้บริการโครงการสายสีน้าเงินมีอะไรบ้าง
ดร. สมบัติ กิ จจาลักษณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงดังนี้
สาหรับข้อมูลเกีย่ วกับเงินลงทุนและระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินโครงการตามสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้ า
สายสีน้าเงินส่วนต่อขยาย บริษทั ได้เวียนสารสนเทศให้ผถู้ อื หุน้ ทราบแล้ว ซึง่ จะทาให้มคี วามต่อเนื่องกับ
สัญญาสัมปทานสายสีน้ าเงินเดิม ซึ่งมีระยะเวลาสัมปทานถึงปี 2572 และสืบเนื่องจากการลงนามใน
สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทีผ่ ่านมาจึงทาให้บริษทั ต้องมี
หน้าทีต่ ามสัญญา นามาซึง่ วาระทีต่ อ้ งมีการขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ เพื่อว่าจ้าง ช.การช่าง ในครัง้ นี้
บริษัทจะดาเนินการและเปิ ดให้บริการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินได้ครบเต็มสายเป็ นวงกลมในปี 2563 และ
ดาเนินการไปถึงปี 2593 ซึง่ จะเป็ นประโยชน์กบั บริษทั มากขึน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวผู้ถอื หุน้ สามารถ
ค้นหาได้จากข้อมูลเดิมซึง่ บริษทั ได้ทาการเผยแพร่ไปแล้ว
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นายวาทิ น ชุติปาโร ผูถ้ ือหุ้น สอบถามดังนี้
จากตารางสรุปเปรียบเทียบมูลค่างานในรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระหน้า 8 บริษทั
ให้ ช.การช่าง เป็ นผู้จดั หาขบวนรถไฟฟ้ าจานวน 35 ขบวน เป็ นวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท
คิดเป็ นต่อขบวนประมาณ 288 ล้านบาท แต่ขอ้ มูลทีป่ รากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2559 หน้า 95 ได้มี
การระบุมูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ งานระบบรถไฟฟ้ า จานวน 19,111 ล้านบาท ซึ่งเป็ นราคาของ
รถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินเดิมจานวน 19 ขบวน คิดเป็ นต่ อขบวนประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาต่อขบวนแล้ว แตกต่างกันเพราะเหตุใด
นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ ชีแ้ จงดังนี้
ตามรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3 หน้า 8 ตารางสรุปเปรียบเทียบ
มูลค่างานตามสัญญาว่าจ้าง ช.การช่าง และราคาประเมินโดย บริษัท อินฟรา เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
กลุ่มที่ 1 ขบวนรถไฟฟ้ า 35 ขบวน ราคาต่อขบวนเป็ นจานวน 288 ล้านบาทต่อขบวนตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ แจ้งนัน้
เป็ นราคารวมของขบวนรถไฟฟ้ า และระบบสัญญาณเท่านัน้ มูลค่างานรวมทัง้ หมดจะมีการแยกรายการ
ไว้เป็ นกลุ่มตามตาราง เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้เห็นภาพชัดเจนขึน้ ส่วนรายละเอียดตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้อา้ งอิงตาม
งบการเงินที่คานวณเป็ นจานวน 1,000 ล้านบาทนัน้ น่ าจะเป็ นราคารวมของขบวนรถไฟและระบบ
ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นระบบสัญญาณ ระบบรถไฟฟ้ า ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้ ากาลัง ระบบจัดเก็บ ระบบ
ศูนย์ซ่อมบารุง หรือระบบ ต่าง ๆ ทัง้ หมดทีร่ ะบุอยู่ในงบการเงิน
ดร. สมบัติ กิ จจาลักษณ์ กรรมการผู้จดั การ ชี้แจงเพิม่ เติมว่าราคาต่อขบวนของรถไฟฟ้ าเดิมที่เคย
จัดหามีราคาใกล้เคียงกันกับขบวนรถไฟฟ้ าทีก่ าลังจะจัดหา
ไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงว่าวาระนี้ตอ้ งผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุ การบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผี ถู้ ือหุ้น
มอบฉันทะให้พลเอกสาเภา ชูศรีเข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจานวน 2,287,802,068 เสียง
เห็นด้วยจานวน 2,265,822,263 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง 21,979,805 เสียง
ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
จานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,424,528,483 เสียง โดยจานวนเสียงที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงใน
วาระนี้เนื่องจากเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือมีสว่ นได้เสีย จานวน4,725,331,033 เสียง คงเหลือจานวน
เสียงทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในวาระนี้ 5,699,197,450 เสียง ซึง่ ได้มกี ารออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วย

5,677,068,308

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.6117

ไม่เห็นด้วย

27,205

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0004

งดออกเสียง

22,100,137

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.3877

1,800

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
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ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผูถ้ ือหุ้นที่มสี ่วนได้เสีย อนุ มตั ิให้บริษทั เข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จากัด (มหาชน) เป็ นผูบ้ ริหารโครงการ รวมถึงเป็ นผู้จดั หาและติดตัง้
อุ ป กรณ์ ง านระบบรถไฟฟ้ า ในโครงการรถไฟฟ้ า สายสีน้ า เงิน ในวงเงิน 19,643 ล้า นบาท (ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ )
ระเบียบวาระที่ 3

พิ จารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็ นเงิ นทุนสาหรับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงิ น
ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า วาระนี้เป็ นการพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพื่อเป็ น เงิน ทุน สาหรับ
โครงการรถไฟฟ้ า สายสีน้ า เงิน ตามข้อ มูล ที่ไ ด้นาเสนอไปพร้อ มกับ วาระที่ 2 แล้ว สาหรับวาระนี้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมวิสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เพื่อพิจารณา
อนุ มตั ิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีหลักประกันและ/หรือไม่มหี ลักประกั นเพื่อเป็ นเงินทุน
สาหรับการดาเนินโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน ในวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างของเงินต้นของหุ้นกู้
ไม่เกิน 16,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ / หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษทั มอบหมายมีอานาจดาเนินการตามทีเ่ สนอ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิ รนั ดร์ ผูถ้ ือหุ้น สอบถามและมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. สอบถามว่าเหตุใดจึงกาหนดวงเงินหุ้นกู้ 16,000 ล้านบาท ในขณะที่สญ
ั ญาจ้างบริหารโครงการมี
มูลค่า 19,643 ล้านบาท
2. สอบถามเกีย่ วกับเงื่อนไขของการไถ่ถอนหรือซือ้ คืนหุน้ กู้ และมูลค่าหุน้ กูค้ งค้างเดิมทีย่ งั ไม่ได้ไถ่ถอน
ยังคงเหลืออยู่เป็ นจานวนเท่าไร
3. บริษทั ควรให้ขอ้ มูลด้วยว่า บริษทั มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเป็ นอย่างไร เพื่อไม่เป็ นภาระผูกพันบริษทั
ต่อไป
ประธาน ชีแ้ จงว่า ในวาระนี้เป็ นการออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อเป็ นเงินทุนสาหรับโครงการรถไฟฟ้ าสาย
สีน้าเงิน ในวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างของเงินต้นของหุน้ กูไ้ ม่เกิน 16,000 ล้านบาท ส่วนการจัดหาและ
ติดตัง้ อุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้ าในลักษณะ Lump Sum Turnkey เป็ นจานวน 19,643 ล้านบาทนัน้
เป็ นราคางานทีไ่ ด้นาเสนอในวาระที่ 2 โดยรายละเอียดทีม่ าขอให้รองกรรมการผูจ้ ดั การ การเงิน ชีแ้ จง
นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ ดั การ การเงิ น ชีแ้ จงดังนี้
1. สาหรับการออกและเสนอขายหุน้ กูว้ งเงินไม่เกิน 16,000 ล้านบาทนี้ เป็ นการออกและเสนอขายเพื่อ
เป็ นเงินทุนสาหรับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน และประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการไถ่ถอนหรือซื้อคืนด้วย
นัน้ หมายถึง หุ ้น กู้ที่ค รบกาหนดแล้ว ทางบริษ ัท อาจจะมีก ารต่อ อายุ (roll over) อย่างไรก็ตาม
จานวนรวมของหุน้ กูค้ งค้างนัน้ ต้องไม่เกิน 16,000 ล้านบาท ส่วนหุน้ กูเ้ ดิมนัน้ มียอดคงค้างจานวน
23,200 ล้านบาท
2. สาหรับ อัตราส่วนหนี้ สินต่ อทุน ตามข้อกาหนดหุ้นกู้อยู่ท่ี 2.5 เท่า ซึ่งบริษัท จะคงระดับไว้ไม่เกิน
อัตราส่วนนี้ ปั จจุบนั อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนอยู่ทป่ี ระมาณ 1.3 เท่า
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นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือหุ้น สอบถามและมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. แสดงความชื่นชมและภาคภูมใิ จต่อบริษทั ทีไ่ ด้สร้างระบบขนส่งมวลชนให้เกิดความคล่องตัวในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร และเป็ นการสร้างคุณูปการที่ยงิ่ ใหญ่ ให้กบั ประเทศ เป็ นการช่วยบรรเทาปั ญหา
การจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร
2. ทีผ่ ่านมาได้มขี า่ วเกีย่ วกับปั ญหาในการชาระคืนตั ๋วแลกเงิน (B/E) ทีเ่ กิดขึน้ ในตลาดทุน ดังนัน้ ในการ
ออกหุน้ กูข้ องบริษทั ควรกาหนดระยะเวลาการไถ่ถอนเมื่อครบอายุเท่านัน้ เพื่อให้สามารถบริหารเงินที่
ได้รบั มาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ บริษทั จดทะเบียนหลายบริษทั มีความกังวลกับตั ๋วแลกเงิน B/E ทีม่ ี
เงื่อนไขเกีย่ วกับการไถ่ถอนก่อนครบกาหนด โดยผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้นาเงินเหล่านัน้ ไปลงทุ นแล้วยังเรียก
กลับมาคืนหนี้ไม่ได้
3. ขอทราบเกีย่ วกับการจัดอันดับเครดิตของบริษทั ในปั จจุบนั อยู่ในระดับใด
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงดังนี้
การลงทุนโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินซึ่งเป็ นโครงการขนาดใหญ่ หากบริษทั ใช้แหล่งเงินทุนจากการ
กูย้ มื ธนาคาร ระยะเวลากูย้ มื ประมาณ 12-15 ปี เพียงอย่างเดียว หรือถ้าบริษทั ดาเนินการโดยการออก
หุน้ กูแ้ ละออกในครัง้ เดียว จะทาให้อตั ราดอกเบีย้ สูง ทัง้ นี้ บริษทั มีแผนจะทาการออกหุน้ กูแ้ บ่งเป็ น 3 ช่วง
คือ หุน้ กูร้ ะยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ระยะสัน้ ประมาณ 3 ปี ระยะกลางประมาณ 5-7 ปี และระยะยาว
ประมาณ 10-12 ปี เพื่อให้มตี ้นทุนดอกเบีย้ ที่เฉลีย่ แล้วต่ ากว่าการออกหุน้ กูร้ ะยะยาวครัง้ เดียว สาหรับ
ประเด็นทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอแนะให้กาหนดเงื่อนไขการไถ่ถอนเมื่อครบอายุนนั ้ อาจไม่ตรงกับแผนการออกหุน้
กูต้ ามทีบ่ ริษทั จะดาเนินการ คือ แบ่งเป็ น ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ในวงเงิน 16,000 ล้านบาท
บริษัทเห็นว่าเมื่อหุ้นกูร้ ะยะสัน้ ทีค่ รบกาหนดแล้วก็ให้ต่ออายุได้ หากอัตราดอกเบีย้ ยังอยู่ในอัตราที่ต่ าก็
ควรจะต่ ออายุ หุ้น กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า ต่ อ ไป และเมื่อ เปรีย บเทีย บกับ การกู้ยืม เงินจากธนาคาร
พาณิชย์ระยะเวลากู้ประมาณ 12 ปี บริษัทจะรับภาระอัตราดอกเบี้ยที่สูงตัง้ แต่วนั แรกจนครบกาหนด
12 ปี แต่ ถ้าบริษัทออกหุ้นกู้ โดยแบ่งเป็ น 3 ช่วง บริษัทจะได้รบั อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ต่ ากว่า หาก
เลือกใช้วธิ อี อกหุน้ กู้ และ ไถ่ถอนเมื่อครบกาหนดอย่างเดียวนัน้ หุน้ กูค้ รบอายุแล้วไม่มกี ารต่ออายุกจ็ ะทา
ให้เสียโอกาสทีบ่ ริษทั จะได้อตั ราดอกเบีย้ ที่ต่ า จึงขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทขอเลือกทีจ่ ะดาเนินการตามที่
เคยได้ปฏิบตั ิมาแล้วเมื่อครัง้ ยัง เป็ นบริษัท ทางด่ว นกรุง เทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจะมีการออกหุ้น กู้
แบ่งเป็ น 3 ช่วงอายุ คือ ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ส่วนทีท่ ่านผูถ้ อื หุน้ ได้กล่าวถึงกรณีการออก
หุ้น กู้บ ริษัท จดทะเบีย นอื่น นัน้ เข้า ใจว่ า เป็ น การดาเนิ น การในส่ว นของแต่ ล ะบริษัท แต่ ใ นส่ว นการ
ดาเนินงานทางด้านการเงินของบริษทั นัน้ ไม่ว่าจะเป็ น บริษทั รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) เดิม หรือ
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เดิม ซึ่งควบรวมกันเป็ นบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ
จากัด (มหาชน) หรือ BEM ทางบริษัทไม่มปี ั ญหาเรื่องการเงิน เมื่อหุ้นกู้ครบกาหนด บริษทั มีเงินคืน
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ กู้ แต่บริษทั ใช้วธิ ตี ่ออายุ (roll over) หุน้ กู้ หรือออกหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ใหม่นนั ้ เพื่อประโยชน์ใน
การได้ดอกเบีย้ ที่ต่ า สาหรับการจัดอันดับเครดิตของบริษัท โดย TRIS ปั จจุบนั อยู่ท่ี A แนวโน้มคงที่
สาหรับการจัดอันดับเครดิตของหุน้ กูน้ นั ้ จะมีการประเมินสาหรับการออกหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้ อีกครัง้ หนึ่ง
ประธาน กล่าวชี้แจงว่า บริษัทได้คานึงถึง 2 เรื่อง คือ ความมันคงของสิ
่
นเชื่อ และต้นทุน เนื่องจาก
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับเครดิตทีด่ ี บริษทั จึงมีเสรีภาพมากกว่าบริษทั อื่น ๆ ในการบริหารด้านการเงิน
เพื่อให้ได้ตน้ ทุนทีต่ ่ าทีส่ ุดและขณะเดียวกันก็มคี วามมันคงในการที
่
จ่ ะมีเงินมาใช้จ่ายในการลงทุนและใน
การบริหารกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทอื่นอาจมีความต้องการที่จะดาเนินการในลักษณะเช่นเดียวกับ
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บริษัท แต่เนื่องจากอันดับเครดิตของบริษัทที่ไม่เท่ากัน บริษทั อื่นจึงไม่สามารถทีจ่ ะทาได้เหมือนกับที่
บริษทั ดาเนินการ
นางสาวจิ ณพักตร์ พรพิ บูลย์ ผูถ้ ือหุ้น สอบถามและมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ตามทีป่ ระธานได้แจ้งว่าบริษทั คานึงถึงความมันคงและสามารถที
่
จ่ ะออกหุน้ กูไ้ ด้เพราะบริษทั ได้รบั
การจัดอันดับเครดิตทีด่ นี นั ้ ตนเองมีความเข้าใจและขอชื่นชมยินดีดว้ ย ในขณะเดียวกันในฐานะที่
เป็ นนักลงทุนจึงขอสอบถามและขอให้ผอู้ อกหุน้ กูน้ ัน้ ได้คานึงถึงผลประโยชน์ทค่ี วรจะได้รบั ทัง้ 2 ฝ่ าย
ผูท้ จ่ี ะซือ้ หุน้ กูก้ ค็ วรทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ดว้ ยในอัตราทีเ่ หมาะสม อาจไม่จาเป็ นต้องให้ได้ต้นทุนทีต่ ่ า
เสมอไป ซึง่ เป็ นการได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว และในการออกหุน้ กูใ้ นครัง้ นี้อยากทราบวัตถุประสงค์ท่ี
แท้จริงของบริษทั ว่า บริษทั จะออกและเสนอขายให้กบั นักลงทุนกลุ่มใดบ้าง และได้คานึงถึงผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ด้วยหรือไม่ และบริษทั มีแผนที่จะออกหุน้ กูร้ ะยะสัน้
ระยะกลาง และระยะยาวเมื่อไร
และผลตอบแทนจะอยู่ทป่ี ระมาณเท่าไร
2. บริษทั มีแนวคิดทีจ่ ะทาเป็ นหุน้ กูแ้ ปลงสภาพบ้างหรือไม่
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงดังนี้
1. บริษัทเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้ สามารถทาการออกจาหน่ ายได้ทงั ้ ผู้ถอื หุน้ รายย่อยและ
สถาบัน อัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ เท่าทีเ่ คยเสนอขายอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 2.2 สาหรับ 3 ปี หากจะมี
การเสนอขายให้กบั นักลงทุนรายย่อยแล้วคาดว่าจะไม่มนี ักลงทุนรายย่ อยซือ้ เพราะนักลงทุนราย
ย่อยสามารถไปหาหุน้ กูใ้ นระยะเวลา 3 ปี ทม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ซึง่ ปั จจุบนั มีผอู้ อกหุน้ กูร้ ายอื่น
เสนอขายอยู่ ดังนัน้ บริษัทจึงต้องทาการเสนอขายให้กบั นักลงทุนสถาบัน และสาหรับระยะกลาง
และระยะยาวก็เช่นกัน หากเป็ นระยะยาว คือ 10 ปี ขน้ึ ไปนัน้ ทางบริษทั เคยเสนอขายโดยมีอตั รา
ดอกเบีย้ อยู่ท่ี ร้อยละ 3.95 ซึง่ ก็มแี ต่บริษทั ประกันภัย ประกันชีวติ ทีม่ คี วามสนใจซือ้
2. เรื่องการออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพนัน้ บริษทั ไม่มนี โยบายในการออก หากบริษทั มีหนุ้ กูแ้ ล้วแปลงเป็ น
หุน้ สามัญก็จะมีผลกระทบกับผูถ้ อื หุน้ เพราะจะเกิด Dilution Effect
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือหุ้น กล่าวชื่นชมและขอบคุณทีท่ างบริษทั สามารถชีแ้ จงรายละเอียดการออก
หุน้ กูไ้ ด้อย่างชัดเจน รวมถึงมันใจในที
่
มงานและประสบการณ์ของบริษทั
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผูถ้ ือหุ้น สอบถามและมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
เหตุผลและความจาเป็ นในการออกหุน้ กูใ้ นครัง้ นี้ ขอให้บริษทั ใช้งบประมาณให้เกิดความเหมาะสม และ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ รวมถึงทาให้เกิดความโปร่งใสด้วย
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงดังนี้
การขอออกหุน้ กูใ้ นครัง้ นี้เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการดาเนินโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ า เงินส่วนต่อขยาย
ซึง่ ตามที่ได้มกี ารขออนุ มตั ใิ นวาระที่ 2 ในการว่าจ้าง ช.การช่าง โดยหุ้นกู้ทข่ี อออกและเสนอขายนี้จะ
นาไปเป็ นเงินทุนสาหรับโครงการดังกล่าว
ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้แสดงความเห็น
ไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
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เลขานุการบริ ษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุ การบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผี ถู้ ื อหุ้น
มอบฉันทะให้พลเอกสาเภา ชูศรีเข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจานวน 2,287,802,068 เสียง
เห็นด้วยจานวน 2,264,245,006 เสียง ไม่เห็นด้วย 2,002,762 เสียง งดออกเสียง 21,554,300 เสียง
ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
จานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 10,424,823,900 เสียง
เห็นด้วย

10,344,985,208

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.2341

ไม่เห็นด้วย

58,074,857

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.5570

งดออกเสียง

21,762,035

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.2087

1,800

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ออกและเสนอขายหุน้ กูป้ ระเภท มีหลักประกันและ/หรือไม่มี
หลักประกันเพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการดาเนินโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน ในวงเงินรวมและมูลค่า
คงค้างของเงินต้นของหุน้ กูไ้ ม่เกิน 16,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ / หรือ
บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายมีอานาจดาเนินการตามทีเ่ สนอ
ระเบียบวาระที่ 4

เรือ่ งอื่นๆ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น มีขอ้ เสนอแนะว่าบริษัทควรมีการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้นที่
ไม่ได้นาส่งบัตรลงคะแนนมาบันทึกผลการลงคะแนนด้วย ดังเช่นทีบ่ างบริษทั นามาปฏิบตั ิ เช่น การบินไทย
นายสถาพร ผังนิ รนั ดร์ ผูถ้ ือหุ้น มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.

ในการลงมติในแต่ละวาระบริษทั ไม่ควรขานคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้ กรรมการอิสระก่อน
การเสนอให้ทป่ี ระชุมได้ลงมติ เพราะอาจจะเป็ นการชีน้ าทีป่ ระชุมได้

2.

ขอให้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับรายละเอียดเกีย่ วกับอัตราส่วนทางการเงิน หน้า 30 ตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 3 ซึง่ ได้แสดงอัตราส่วนเปรียบเทียบไว้ เช่น อัตราส่วนกาไรสุทธิปี 2557 เป็ นร้อยละ 23.10
ปี 2558 เป็ นร้อยละ 20.22 และปี 2559 เป็ นร้อยละ 19.69 เป็ นต้น ซึง่ ในปี 2560 ควรมีการทบทวน
แผนงานเพื่อ ให้อ ัต ราการเติ บ โตของอัต ราส่ ว นที่ ไ ด้ แ สดงเปรีย บเทีย บไว้ มีก ารปรับ เพิ่ม ขึ้น
แม้กระทังหนี
่ ้สนิ ต่ อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2557 เป็ นร้อยละ 1.67 ปี 2558 เป็ นร้อยละ1.68 และ
ปี 2559 เป็ นร้อยละ 1.78 เป็ นต้น และขณะนี้ก็จะมีการเพิ่มหนี้อีก 16,000 ล้านบาท ดังนัน้
ถ้าหนี้สนิ เพิม่ ขึน้ ก็ควรจะทาให้ Earnings per share ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ ด้วย ซึง่ จะส่งผล
ให้หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีการปรับเพิม่ ขึน้ ด้วย และในหน้า 29 ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร มีแนวโน้มว่าจะปรับเพิม่ ขึน้ ทุกปี ซึง่ เป็ นเรื่องการบริหารจัดการภายในบริษทั ทีต่ ้ อง
จัดการให้มปี ระสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้
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นายศักดิ์ ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุ้น สอบถามและมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.

ความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงินส่วนต่อขยายจากหัวลาโพงจะเปิ ดให้บริการเมื่อใด
และขณะนี้อยู่ในขัน้ ตอนใด รวมถึงงานก่อสร้างทางข้างล่างด้วยหรือไม่

2.

โครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วงส่วนต่อขยายจะเริม่ ดาเนินการได้เมื่อใด และแล้วเสร็จภายในปี ใด

3.

ราคาค่าโดยสารเต็มจานวนของการเดินทางรถไฟฟ้ าสายสีม่วงมีจานวนเท่าใด เริม่ ต้นมีราคาเท่าใด
และสูงสุดมีราคาเท่าใด เพราะในใบส่วนลดราคาค่าโดยสารไม่ได้ร ะบุไว้ และเมื่อเปิ ดให้บริการครบ
แล้วราคาจะเป็ นอย่างไร และจะใช้ระบบตั ๋วเดียวหรือไม่

ดร. สมบัติ กิ จจาลักษณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงดังนี้
1.

สาหรับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยายทัง้ หมด จะเริม่ ต้นนับวันเปิ ดใช้ บริการตัง้ แต่วนั
ลงนามในสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึง่ ตามสัญญาสัมปทาน จะต้องดาเนินการให้
สามารถเปิ ดให้บริการเป็ นช่วง ๆ นับจากวันที่ รฟม. แจ้งให้เริม่ งาน ต้องดาเนินการภายใน 36 เดือน
นับจากวันที่ รฟม. แจ้งให้เริม่ งาน โดยคาดว่าจะเปิ ดให้บริการได้ภายในเดือนมีนาคมปี 2563 ทัง้ นี้
เนื่ อ งจากโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ า เงิน จะมีค วามแตกต่ า งจากโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่ ว ง
เพราะบริษทั ใช้ศนู ย์ควบคุมเดิม ซึง่ ทาให้เราสามารถเปิ ดให้บริการเป็ นช่วง ๆ ได้ โดยแบ่งการเปิ ด
ให้บริการเป็ นช่วง ๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1: สถานีบางซื่อ - สถานีเตาปูน ภายในเดือนสิงหาคม 2560
ช่วงที่ 2: สถานีหวั ลาโพง - สถานีหลักสอง ภายในเดือนกันยายน 2562
ช่วงที่ 3: สถานีเตาปูน - สถานีท่าพระ ภายในมีนาคม 2563
ส่วนโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วง บริษทั ได้รบั ระยะเวลาดาเนินการจาก รฟม. 40 เดือน ซึง่ ช.การช่าง
ได้ให้ความร่วมมือกับบริษทั เป็ นอย่างดี จึงก่อสร้างเสร็จก่อนครบกาหนดสัญญา 4 เดือน ซึง่ ต่อมา
เมื่อ รฟม. ทราบว่าทางบริษัท สามารถดาเนินการก่อสร้างเสร็จก่อนครบกาหนดสัญญา จึงได้ลด
เวลาการดาเนินการในโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินจาก 40 เดือน เป็ น 36 เดือน ซึง่ เป็ นเรื่องที่
ท้าทายมากสาหรับ บริษัท นอกจากนี้ ช่วงที่ 1 สถานีบางซื่อ - สถานีเ ตาปูน บริษัทต้องเปิ ด
ให้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทจะแจ้งไปยัง รฟม.ว่าสามารถเปิ ดให้บริการได้ก่อน
ระยะเวลาเล็กน้อย ส่วนงานก่อสร้างตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ สอบถาม จะเป็ นความรับผิดชอบของทาง รฟม.
ซึง่ มีความก้าวหน้าไปแล้ว ในส่วนโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยายที่ ช.การช่างทาลอด
แม่น้าเจ้าพระยาขณะนี้ทาเสร็จไปแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอื่น ๆ ก็มคี วามคืบหน้าอยู่ทร่ี อ้ ยละ 80
ขึน้ ไป เพราะฉะนัน้ ทางบริษทั มีความมันใจว่
่ าส่วนทีเ่ หลือ รฟม. ได้ดาเนินการจะเสร็จไปตามแผนที่
ได้ตงั ้ ไว้ โดยจะไม่กระทบเวลาภายใน 36 เดือนของบริษทั ทีต่ ้องดาเนินการต่อเนื่อง ซึง่ ทาง รฟม. เอง
ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้งานโยธาและงานระบบมีความต่อเนื่องกันและไม่กระทบซึง่ กันและกัน

2.

โครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วงส่วนต่อขยายนัน้ เป็ นกระบวนการของทางภาครัฐทีจ่ ะดาเนินการ ซึ่ง
ทาง รฟม. อยู่ระหว่างพิจารณาและดาเนินการ และจะเป็ นลักษณะการเดินรถแบบใต้ดนิ

3.

รถไฟฟ้ าสายสีม่วง หรือสายสีอ่นื ที่รฐั บาลแจ้งว่าเป็ น Gross cost ทัง้ หมดนัน้ ไม่ได้อยู่ในความ
รับผิดชอบของบริษทั ความรับผิดชอบในการกาหนดค่าโดยสารจะอยู่ทร่ี ฐั บาล ซึง่ ทางรัฐบาลได้มี
การกาหนดอัตราค่าโดยสารของสายสีม่วงไว้แล้ว และจะใช้อตั ราตามทีร่ ฐั บาลกาหนด โดยที่สาย
สีม่วงมีการเดินรถผ่านหรือเชื่อมกับสายสีน้ าเงินจะมีการคิดค่าแรกเข้าครัง้ เดียว สาหรับโครงการ
รถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยายทีบ่ ริษทั จะดาเนินการนี้ รัฐบาลกาหนดให้ทางบริ ษทั ใช้อตั ราค่า
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โดยสารตามสัญญาสัมปทานเดิม โดยการทีเ่ ดินรถเป็ นวงกลมนี้ไม่ได้มกี ารคิดอัตราแรกเข้าและเป็ น
อัตราเดียวกันทีบ่ ริษัทใช้อยู่ในปั จจุบนั ซึ่งอัตราค่าโดยสารกาหนดสูงสุดได้ไม่เกิน 12 สถานี ถ้า
เดินทางเกิน 12 สถานี จะคิดอัตราสูงสุดที่ 12 สถานี และการปรับราคาจะขึน้ อยู่กบั ดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภค (CPI)
นายกิ ตติ สนิ ทวงศ์ ณ อยุธยา ผูถ้ ือหุ้น สอบถามและมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินของบริษัท จะมีการใช้รูปแบบเป็ นแบบ Mono rail สาหรับการเดินรถ
เหมือนโครงการของ BTS หรือไม่
ดร. สมบัติ กิ จจาลักษณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงดังนี้
สาหรับการเดินรถแบบ Mono rail นัน้ ทางบริษทั ไม่ได้ดาเนินการ ส่วนการทีจ่ ะใช้การเดินรถแบบ Mono
rail หรือ Heavy rail ภาครัฐจะเป็ นผู้กาหนดและขึน้ อยู่กบั จานวนของผู้โดยสารโดย Mono rail จะมี
ข้อจากัดของความจุสงู สุดทีจ่ ะรับผูโ้ ดยสาร(Ultimate Capacity) สาหรับเส้นทางทีเ่ ลือกใช้ทใ่ี นอนาคตไม่ใช่
เส้นทางหลัก การทีจ่ ะเลือกใช้ Mono rail แล้วกลับไปใช้ Heavy rail นัน้ เป็ นเรื่องที่ไม่สามารถทาได้เลย
เพราะถ้าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะเปลีย่ นไปใช้อกี อย่างหนึ่งจะต้องมีการศึกษาใหม่ ปั จจุบนั รัฐบาลได้
ทาการศึกษา และจะกาหนดการเดินรถแบบ Mono rail ไว้เฉพาะบางเส้นทางซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเส้นทางที่
อยู่ชานเมือง ส่วนเส้นทางทีเ่ ป็ นใจกลางเมืองหรือเมือง สาหรับเส้นทางหลักรัฐบาลเลือกวิธกี ารทีถ่ ูกต้อง
คือ การเดินรถแบบ Heavy rail
นายทวี ลีศิริชยั กุล ผูถ้ ือหุ้น มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.

ชื่นชมและขอบคุณบริษทั ทีไ่ ด้มกี ารนาเสนอรายละเอียดการประชุมในรูปแบบวิดทิ ศั น์ และเสนอให้
บริษัทนาเสนอในรูปแบบดังกล่าวทุกครัง้ ในการประชุม เพื่อที่จะได้รายงานกิจการและผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ความคืบหน้า หรือโครงการทีบ่ ริษทั จะดาเนินการ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้เข้าใจ
อย่างชัดเจนและบรรยากาศในทีป่ ระชุมดีขน้ึ

2.

ขอบคุณทางบริษทั ที่ได้แก้ไขปั ญหาเรื่องน้ าท่วมขังบริเวณทางออกหมายเลข 4 บริเวณสถานี
รถไฟฟ้ าใต้ดนิ ศูนย์วฒ
ั นธรรมซึง่ ตนเองได้เคยแจ้งปั ญหาไว้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ทีผ่ ่านมา
ทาให้ผโู้ ดยสารทีม่ าใช้บริการมีความสะดวกขึน้

3. ขอให้ปรับปรุงตัวเลขที่หน้ าจอแสดงค่าโดยสารบริเวณทางเข้าและทางออกผู้โดยสารให้มีความ
ชัดเจนมากขึน้
4.

อยากให้บริษทั จัดกิจกรรมเยีย่ มชมการดาเนินงานบริษทั (Company Visit) บริเวณอุโมงค์ทางลอด
แม่น้าเจ้าพระยาของโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงิน

5. เสนอให้บริษัทควรมีการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้ าอีกเส้นทางที่วงิ่ ต่ อจากบางใหญ่มาตามแนว
วงแหวนรอบนอกตะวันตกจนถึงทางใต้ เพื่อเชื่อมต่อกับสายสีม่วงส่วนต่อขยาย ซึง่ จะสร้างโอกาส
ให้กบั บริษัทเพิม่ ขึน้ อีกจากบางใหญ่มาเชื่อมกับโครงการรถไฟฟ้ า สายสีแ ดงเข้ม คือ จากรัง สิต
มาตัดกับสายสีน้าเงินที่อนาคตจะวิ่งไปถึงพุทธมณฑลสาย 4 และจะมาตัดกับรถไฟฟ้ าสายสีแดง
ที่มาจากรังสิตเพื่อจะไปมหาชัย แล้วมาตัดกับสายสีม่วงที่จะวิง่ จากบางใหญ่ไปราษฎรบูรณะซึ่ง
เห็นว่าจะมีการต่อไปถึงวงแหวนรอบนอก นอกจากการลงทุนในรถไฟฟ้ าแล้วบริษทั ควรจะลงทุนใน
เส้นทางสายมอเตอร์เวย์-กาญจนบุรี เสนอให้แนวเส้นทางนี้สามารถทาให้ เป็ นถนน 2 ชัน้ โดย
ชัน้ บนเป็ นทางรถยนต์วงิ่ ส่วนชัน้ ล่างเป็ นรถไฟฟ้ า เพื่อให้ไปเชื่อมต่อกับเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย
บางนา-บางปะกง
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นายไชยรัตน์ ศรีวงศ์เจริญ ผูร้ บั มอบฉันทะ เสนอแนะดังนี้
1. เสนอให้มกี ารเปิ ดให้บริการบางสถานีก่อนกาหนด เช่น สถานีบางโพ ซึง่ อยู่ถดั ไปอีกเพียง 1 สถานี
เพิม่ เติมจากการเปิ ดให้บริการ 1 สถานี ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ในเดือนสิงหาคมปี 2560 นี้
2. ขอให้บริษทั หารือกับ รฟม. เพื่อขอเป็ นผูด้ าเนินการขยายเส้นทางจากสถานีท่าพระไปยังตลาดพลู
เพื่อเพิม่ จานวนผูโ้ ดยสารและเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั
นางพรรณี เสนาจักร์ ผูถ้ ือหุ้น เสนอแนะให้บริษทั จัดวิดทิ ศั น์ หรือภาพถ่ายการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด
แม่น้าเจ้าพระยามาเปิ ดเผยให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ชม
นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะขอให้บริษทั ทาป้ ายบอกทางบริเวณทางทางเชื่อม
ใต้ดนิ สถานีสามย่านที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารจัตุรสั จามจุรแี ละถนนพระราม 4 เพื่อความสะดวกของ
ผู้ใช้บริการ และเสนอให้บริษัทจัดหาที่นัง่ สาหรับผู้สูงอายุ ท่ใี ช้บริการระหว่างรอรถไฟฟ้ าที่จะเข้ามา
ภายในสถานี
นางกัญญวรรณ สุลกั ษณ์วิลาส ผูถ้ ือหุ้น เสนอแนะให้บริษทั บริหารจัดการเกีย่ วกับค่าใช้จ่ายในการประชุม
เช่น การจัดเตรียมอาหารว่างให้มคี วามเหมาะสม และขอให้บริษทั ปรับปรุงระบบการระบายอากาศภายใน
สถานีรถไฟฟ้ า รวมทัง้ การดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟฟ้ ารัชดาภิเษกและสถานีอ่นื ด้วย
ประธาน กล่าวเพิม่ เติมว่า ขอรับไปพิจารณาโดยส่วนใดทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั จะ
นาไปพิจ ารณาปรับปรุ ง ให้ดีข้นึ หากส่ว นใดที่ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ใ นความรับ ผิด ชอบของบริษัท บริษัท รับ ที่จ ะ
ประสานส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขให้ดขี น้ึ ต่อไป นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสาคัญ
กับ ผู้ถือ หุ้น ทุก รายอย่ างเท่ าเทีย มไม่ ว่ าจะถือ หุ้น ในจ านวนเท่ า ใด หากผู้ถือ หุ้น ท่ านใดมีค าถามหรือ
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์หรือทักท้วงตักเตือน ทางบริษทั ก็ยนิ ดีทจ่ี ะรับฟั งและปรับปรุงแก้ไข
ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถอื หุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์
และเมื่อไม่มกี จิ การอื่นใดทีจ่ ะต้องพิจารณา ประธานจึงปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานทีป่ ระชุม

ลงชื่อ นายภาคภูมิ ทวีวทิ ยรัศมิ ์

ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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