
  

 
5 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 

วนัองัคารท่ี 11 เมษายน 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.  ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั  

9.   นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และ 
  กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

10. นายวรีะพงศ ์ ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ กรรมการบรษิทั 

11. นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั 

12. นายยุทธนา  หยมิการุณ กรรมการบรษิทั 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1  :   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                   
ประจ าปี 2560 

 

    สิง่ทีส่่งมาด้วย 1 
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13. นายด าเกงิ  ปานข า กรรมการบรษิทั 

14. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร 
 กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง และ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

15. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร 
 กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง และ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

2) กรรมการบริษทัท่ีไม่ได้เข้ารว่มประชุม  

1. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ    กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และ 
     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(ลาประชุมเน่ืองจากตดิภารกจิเดนิทางไปต่างประเทศ) 

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.  นางสาววราพร  ประภาศริกิุล  

2.  นางสาวกนกพร  เทีย่งธรรม  

5) ท่ีปรกึษากฎหมาย 
เดอะลีจิสท ์กรุป๊     

1. นายนพดล  อนิทรลบิ 

2.  นางสาวสาวติร ี ตรนีวรตัน์    ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน 

 บริษทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั  

1. นายเทพชล  โกศล    

2. นายอนนัต ์ รตันธนาวฒัน์ 

6) ท่ีปรกึษาการเงิน   บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 

1.  นายธวชัชยั  วรวรรณธนะชยั  

7) ผูแ้ทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุ้น 

1.  นางองัคณา  ชดูวง 
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8) ผูถ้ือหุ้นท่ีเข้าประชุม 

ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2560 ปรากฏจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม
ทัง้สิน้ 70,646 ราย จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายทัง้หมด 15,285,000,000 หุน้ โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 มี
ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้ดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ ณ เวลาทีเ่ปิดประชุมเวลา 14.00 น. จ านวน 2,679 ราย รวมจ านวน
หุน้ทัง้สิน้ 9,138,213,960 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 59.7855 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด และในเวลาปิดรบัลงทะเบยีน
มผีูถ้อืหุน้จ านวนทัง้สิน้ 3,032 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 9,219,874,003  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 60.3198 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึครบเป็นองคป์ระชุมตามข้อบังคับบริษัทซึ่งก าหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

โดยในจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 3,032 ราย มผีูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหน้ายวฑิูร  เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทน จ านวน 611 ราย จ านวนหุน้รวม 1,113,824,772 หุน้  

ก่อนจะเริม่พิจารณาตามระเบยีบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุการบรษิัทชี้แจงเกี่ยวกบัวธิปีฏบิตัิของบรษิัทในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และการลงคะแนนเสยีง  

เลขานุการบริษทั  ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ารายละเอยีดขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนและกตกิาการนับคะแนน บรษิทัไดช้ีแ้จง
รายละเอยีดไวใ้นหน้า 47 ของหนงัสอืเชญิประชุมตามทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ สรุปสาระส าคญัคอื 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใชว้ธิลีงคะแนนโดย หุน้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง (one share one vote) 

2. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะโดยไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ ฝ่ายเลขาฯไดท้ าการรวบรวมคะแนนและประมวลผล
ล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายจากเดอะ ลีจิสท์  กรุ๊ปได้สอบทาน
ความถูกตอ้งแลว้ 

ทัง้นี้ รวมถงึคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหน้ายวฑิูร  เตชะทศันสุนทร กรรมการอสิระเขา้ร่วมประชุมแทน และ
ไดแ้สดงเจตนาออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้   

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

4. เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน ขอเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 2 คน เพื่อร่วมเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนนร่วมกบัที่
ปรกึษากฎหมายทีจุ่ดตรวจสอบผลการนบัคะแนน 

ในการตรวจนับคะแนน ผูถ้ือหุ้น 2 คน คอื นายธรีภทัร  อภิชาตอ ามฤต และนายธชัวรี์  ตระกูลเผดจ็ไกร อาสาในการเป็นสกัขี
พยานตรวจนบัคะแนนร่วมกบันางสาวสาวติร ีตรนีวรตัน์ ทีป่รกึษากฎหมายจาก เดอะ ลจีสิท ์กรุ๊ป 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2559 นัน้ บรษิัทได้ส่งให้ล่วงหน้าแล้วพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น ตัง้แต่หน้าที่ 7 ถึง
หน้าที ่24 และไดม้กีารเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัตัง้แต่วนัที ่19 เมษายน 2559 นอกจากนี้บรษิทัยงั
ไดเ้ผยแพร่ภาพวดิโีอบนัทกึการประชุมในแต่ละวาระเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเปิดชมไดผ้่านทางเวบ็ไซต์
ของบรษิทั ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่าการบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกต้องครบถ้วน และมคีวาม
ชดัเจน จงึเหน็ควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา  

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยเลขานุการบรษิัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผีูถ้ือหุ้น
มอบฉันทะให้นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจ านวน 
1,113,824,772  เสยีง เหน็ดว้ยจ านวน 1,109,420,703 เสยีง ไม่เหน็ดว้ย 432,769 เสยีง งดออกเสยีง 
3,971,300 เสยีง     

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้ 9,169,979,041 เสยีง 

เหน็ดว้ย   9,164,644,738 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9949 

ไม่เหน็ดว้ย   465,729   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0050 

งดออกเสยีง                      4,868,574 เสยีง  

บตัรเสยี                      - ไม่ม ี-  

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน รบัรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ตามทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 

ประธานแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัใน  
ปี 2559 ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 รบัทราบ รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 
ตามที่ไดน้ าส่งผู้ถอืหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทล่วงหน้าแล้วตัง้แต่วนัที่ 10 มนีาคม 
2560  

ประธานขอใหน้างพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

นางพเยาว ์ มริตตนะพร  กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงเกีย่วกบัผลการด าเนินงานในปี 2559 ดงันี้ บรษิทั 
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หรอื BEM ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บริษัทเมื่อวนัที่ 30 
ธนัวาคม 2558 โดยรบัโอนมาซึง่ทรพัย์สนิ หนี้สนิ สทิธ ิหน้าที ่จาก BECL และ BMCL โดยผลของ
กฎหมาย ในระหว่างปี 2559 มเีหตุการณ์ทีส่ าคญัดงันี้      เมื่อวนัที ่5 มกราคม 2559 หลกัทรพัย ์BEM 
เขา้ท าการซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทัไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื
องคก์รทีร่ะดบั “A” และแนวโน้มอนัดบัเครดติ ทีร่ะดบั “Stable” หรอืคงที ่โดย บรษิทั ทรสิเรตติง้ จ ากดั 

ในปี 2559 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารโครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีส่ าคญั 2 โครงการ คอื เปิดใหบ้รกิาร
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) ช่วงบางใหญ่- เตาปูน (สถานีคลองบางไผ่-สถานี
เตาปนู) โดยเปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2559 และเมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2559 ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร
โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (จตุจกัร-วงแหวนกาญจนาภเิษก) 
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ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 3-12 ปี วงเงินรวม 23,200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ระหว่างรอ้ยละ 2.2-3.95 ท าใหบ้รษิทัประหยดัต้นทุนทางการเงนิมากกว่าปีละ 400 ลา้นบาท และไดร้บั
รางวลั Issuer of the Year 2016 จากสมาคมตราสารหนี้ไทยในฐานะผูอ้อกหุน้กูภ้าคเอกชนทีม่คีวาม
โดดเด่นดา้นการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ สอดคลอ้งต่อความต้องการของบรษิทั และนักลงทุนใน
จงัหวะเวลาทีเ่หมาะสม มหีลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูถ้อืหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้  

ส าหรบัผลประกอบการในปี 2559 บรษิัทมีก าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัท จ านวน 2,606 
ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัก าไรสุทธจิากการด าเนินงานปกติของปี 2558 ที่ไม่รวมรายการพเิศษสุทธจิาก
ภาษี จ านวน 969 ล้านบาท ที่เกดิจากการขายหุน้ บรษิัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ก่อนการ
ควบบรษิทัแลว้ก าไรเพิม่ขึน้ จ านวน 925 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 55  

ในปีทีผ่่านมา บรษิทัมรีายไดร้วม 13,233 ลา้นบาท รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 9,301 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 486 
ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 5.5 เน่ืองจากปรมิาณจราจรเพิม่ขึน้ในทุกสายทาง รวมถงึผลจากการเปิดใหบ้รกิาร
ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ รายได้จากธุรกจิระบบราง 3,230 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 856 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 36 เนื่องจากจ านวนผู้โดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง  

ตน้ทุนการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ตามโครงการทีเ่ปิดใหบ้รกิารเพิม่ ค่าใชจ้่ายทางการเงนิโดยรวมลดลงจากการ
ปรบัลดต้นทุนทางการเงนิ แม้ว่าจะต้องรบัรู้ดอกเบี้ยจ่ายของเงนิกู้เพื่อการก่อสร้างโครงการทางพเิศษ
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนทนัทเีมื่อเปิดใหบ้รกิาร 

หากเปรยีบเทยีบก าไรสุทธปีิ 2559 จ านวน 2,606 ลา้นบาท กบัก าไรสุทธปีิ 2558 จ านวน 2,650 ลา้นบาท 
ซึง่รวมรายการพเิศษจากการขายเงนิลงทุนแลว้ ก าไรสุทธใิกลเ้คยีงกบัปีก่อน หรอืคดิเป็นก าไรสุทธต่ิอหุ้น
เท่ากบัปีก่อนทีหุ่น้ละ 0.17 บาท 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บ ารงุพฤกษ์ ผูถื้อหุ้น สอบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ควรมตีวัชีว้ดัผลตอบแทนการลงทุนทีผู่ถ้อืหุน้สามารถน าไปใชใ้นการพจิารณาไดว้่าการเลอืกลงทุน
โดยถอืหุน้ของบรษิทันัน้คุม้ค่ากบัการเลอืกลงทุนในบรษิทัหรอืไม่ 

2. อยากให้บริษัทลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายสถานที่ที่ต้องเสยีไปในการจดัการประชุมผู้ถือหุ้น       
ขอทราบจ านวนเงินที่ใช้จ่ายไป และขอทราบเหตุผลที่บริษัทเลือกจดัประชุมที่ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ ์โดยเสนอให้เลือกจดัการประชุมที่สโมสรกองทพับก เน่ืองจากเป็นสถานที่ของ
ราชการทีบ่รษิทัมกีรรมการเป็นอดตีนายทหารระดบัสงูเพื่อเป็นการลดค่าใชจ้่าย 

3. แนะน าใหบ้รษิทัน าเงนิไปลงทุนในการจดัท าโปรโมชัน่เพื่อสนบัสนุนใหผู้ใ้ชท้างเลอืกใช ้Easy Pass 
ใหม้ากขึน้ เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจร และเป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัอกีทาง 

นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงดงันี้ 

1. เรื่องตวัชีว้ดัผลตอบแทนการลงทุนเป็นไปตามมาตรฐานทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ก าหนดใหบ้รษิทัเปิดเผย
ในรายงานสรุปขอ้มลูทางการเงนิทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุ้นแลว้ 

2. เกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการจดัประชุม เนื่องจากบรษิัทมจี านวนผู้ถือหุ้นกว่า 7 หมื่นราย การเลอืก
สถานทีจ่ดัการประชุมจงึต้องค านึงถงึความเหมาะสมและเพยีงพอในการรองรบัจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
ความสนใจเขา้ร่วมประชุม ส าหรบัสถานทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ไดแ้นะน า ในการประชุมครัง้ต่อไป บรษิทัรบัที่
จะไปหาขอ้มูลว่าสถานที่ดงักล่าวสามารถรองรบัจ านวนผูถ้ือหุน้ที่จะเขา้ร่วมประชุมของบรษิทัได้
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หรือไม่ และพิจารณาถึงความเหมาะสม ส าหรับการประชุมครัง้นี้ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามอัตรา
มาตรฐานปกตใินการจดัการประชุมประมาณ 2 ลา้นบาท 

เรื่องของการลดรายจ่ายของบริษัท รายจ่ายที่ส าคญัที่สุดของการเป็นบริษัทผู้รบัสมัปทาน คือ 
ดอกเบีย้จ่าย เพราะลกัษณะของงานสมัปทานนัน้ จะลงทุนไปในครัง้แรกเป็นเงนิจ านวนหลายหมื่น
ลา้นบาท สว่นหนึ่งเป็นเงนิทุนและสว่นใหญ่จะเป็นเงนิกู ้ฉะนัน้หากสามารถลดค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ได้
กจ็ะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษิทัไดด้ าเนินการโดยการออกหุน้กู ้และลดค่าใชจ้่ายไดม้ากกว่า
ปีละ 400 ลา้นบาท 

3. ส าหรบัขอ้แนะน าในการเพิม่รายไดจ้ากการใชบ้ตัร Easy Pass บรษิทัรบัทีจ่ะไปหารอืกบัการทาง
พเิศษแห่งประเทศไทยซึง่เป็นผูใ้หส้มัปทานและควบคุมการบรหิารงาน ทางพเิศษ  

นายวิวฒัน์  คสูกลุ ผูถ้ือหุ้น แสดงความเหน็ดงันี้ 

1. ในการเลอืกสถานทีจ่ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ควรค านึงถงึความสะดวกในการเดนิทางของผูถ้อืหุน้เป็น
ส าคญั และใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่าการที ่BMCL เคยมกีารแจกบตัรรถไฟฟ้าใหก้บัผูถ้อืหุน้นัน้เป็น
ผลดีต่อการประชาสมัพนัธ์ผ่านผู้ถือหุ้นของบรษิัทให้คนทัว่ไปอยากจะลองมาใช้บริการรถไฟฟ้า    
ใตด้นิบา้ง รวมถงึควรมกีารสนบัสนุนเรื่องการอ านวยความสะดวกในการเดนิทางเหมอืนการประชุม
ของ AOT ซึง่มกีารแจกบตัรโดยสารใหก้บัผูถ้ือหุน้ทีจ่ะเดนิทางมาเขา้ร่วมประชุม โดย AOT เป็น
ผูร้บัผดิชอบช าระค่าเดนิทางใหก้บั Airport Rail Link ในภายหลงั 

2. ในการใชบ้รกิารเตมิเงนิบตัร Easy Pass ผ่านธนาคารนัน้ ควรมกีารยกเวน้ค่าธรรมเนียม เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชท้าง 

ประธาน ชีแ้จงว่าเรื่องการเตมิเงนิบตัร Easy Pass อยู่ในความดูแลของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 
(กทพ.) จงึไม่อยู่ในความรบัผดิชอบของบรษิทั 

นายด าเกิง ปานข า  กรรมการผูแ้ทนจาก กทพ. ชีแ้จงเกีย่วกบัค่าธรรมเนียมการเตมิเงนิในบตัร Easy 
Pass ผ่านธนาคารว่าจ าเป็นตอ้งมกีารเรยีกเกบ็ และแนะน าใหผู้ใ้ชท้างใชบ้รกิารเตมิเงนิทีด่่านเกบ็ค่าผ่าน
ทางซึง่จะไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียม ทัง้นี้ กทพ.ไดม้กีารหาโปรโมชัน่ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่ในปีนี้เป็น
นโยบายของกระทรวงคมนาคมทีต่อ้งการส่งเสรมิใหม้ผีูม้าใชบ้รกิาร Easy Pass โดยเฉลีย่มปีรมิาณผูใ้ช้
ทางพเิศษต่อวนัประมาณ 1.1 ลา้นเทีย่ว ซึง่ปัญหาการจราจรบรเิวณหน้าด่านคงมากกว่านี้ถ้าไม่ม ีEasy 
Pass ทัง้นี้  ตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น กทพ. รับที่จะน าไปเสนอต่อเพื่อให้กระทรวงคมนาคมได้
พจิารณาต่อไป 

นายทวี ลีศิริชยักลุ  ผูถื้อหุ้น แสดงความเหน็ดงันี้ 

1. ในเรื่องเกีย่วกบัสถานทีป่ระชุมเขา้ใจว่าประธานกรรมการคงรบัขอ้เสนอจากผูถ้อืหุน้ในการประชุมครัง้
ทีแ่ลว้ทีเ่สนอใหม้กีารจดัการประชุมตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า ขอขอบคุณท่านประธาน  

2. ส าหรบัประเดน็เกีย่วกบัการหารายไดเ้พิม่นัน้ ขอชื่นชมผูท้ีเ่ป็นต้นคดิใหม้ศีูนยท์ าหนังสอืเดนิทางที่
สถานีคลองเตย เปิดเมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม ซึ่งประเดน็นี้ได้เคยมกีารหยบิยกในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มาแล้ว เพื่อบรหิารจดัการพื้นที่ว่างให้เกดิรายได้และเป็นประโยชน์ และได้เสนอแนะเพิม่เติมว่า
สถานีใดทีม่พีืน้ทีว่่างหากไม่กระทบกบัผูเ้ดนิทางหรอืผูใ้ชบ้รกิาร บรษิทัอาจจดัใหม้บีรกิารเกีย่วกบั
ทะเบยีนราษฎร ์หรอือาจจะเพิม่ศนูยป์ระกนัสงัคมเป็นส านกังานสาขา เพื่อใหผู้ม้คีวามจ าเป็นในการ
ขอรบับรกิารไดเ้ดนิทางมาใชบ้รกิารไดส้ะดวก 
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3. รายไดข้องรถไฟฟ้าสายสมี่วงซึง่ไดเ้คยมกีารตัง้เป้าหมายผูใ้ช้บรกิารไว้ประมาณวนัละ 6 หมื่นคน 
แต่เมื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้เพราะอาจเกดิจากบรกิารทีไ่ม่มกีารเชื่อมต่อ มคีวามเป็นไป
ไดห้รอืไม่ทีบ่รษิัทจะจดัให้มโีปรโมชัน่ เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้คนมาใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง
เพิม่มากขึน้ และประเดน็เกีย่วกบัราคาซึง่ยงัมผีูเ้ขา้ใจผดิหรอืสบัสนว่าอตัราค่าโดยสารเป็นอย่างไร 
บรษิทัควรเพิม่การประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึน้ 

4. ศนูยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิม์กีารจดังานเป็นประจ า บรษิทัอาจมกีารตดิต่อกบัทางศนูยป์ระชุมใน
การประชาสมัพนัธ ์หรอืการเช่าพืน้ที ่หรอืสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารจดังานร่วมกนั เพื่อดงึดูด
ผูโ้ดยสารใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารในระบบ ซึง่จะท าใหเ้กดิรายได้ 

นายธรรมนูญ จลุมณีโชติ ผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ แสดงความเหน็ดงันี้ 

1. ขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ทีไ่ดน้ าเสนอต่อบรษิทัซึง่หลายเรื่องเป็นประโยชน์กบับรษิทั และเขา้ใจว่าทาง
ฝ่ายบรหิารของบรษิทัมแีผนการด าเนินงานในการจดัหารายไดแ้ลว้ ซึง่หลายอย่างกป็รากฏใหเ้หน็
แลว้ตามสถานีรถไฟฟ้าต่าง ๆ เกีย่วกบัประเดน็เรื่องการแจกบตัรโดยสารรถไฟฟ้าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้นัน้ 
เดมิก่อนการควบรวม BMCL มกีารแจกบตัรรถไฟฟ้า แต่ภายหลงัควบรวมแลว้ไม่มกีารแจก ท าให้
เกดิผลทีแ่ตกต่างกนัมากพอสมควร ขอใหท้างฝ่ายบรหิารพจิารณาชัง่น ้าหนักใหด้ ีเพราะการแจก
อาจจะมปีระโยชน์กไ็ด ้

2. เรื่องความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัรายงานผลการด าเนินงานทีร่ะบุว่าคณะกรรมการ
พจิารณาแลว้เหน็ควรรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2559 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบนัน้ 
ถอืเป็นความเหน็คณะกรรมการหรอืไม่ 

ประธาน กล่าวชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการ
พจิารณาแลว้เหน็ควรรายงานใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 

นายสมเกียรติ จิตตจ์ุฬานนท์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเหน็เกีย่วกบัการทีม่ผีูถ้อืหุน้ไดช้ื่นชมเกีย่วกบัการ
เปิดพืน้ทีบ่รกิารในสถานีรถไฟฟ้าคลองเตย ซึ่งตนเองได้เคยมหีนังสอืถงึประธานกรรมการกล่าวชื่นชม
มาแล้วถึง 2 ครัง้เช่นกนั และเห็นควรที่จะมีการมอบรางวลัให้กบัผู้ที่มแีนวคิดนี้ขึน้มา และเสนอแนะ
เกีย่วกบัการหารายไดเ้พิม่เตมิโดยจดัท าสถานทีจ่อดรถทัง้ใต้ดนิและบนดนิ เช่น ทีจ่อดรถใต้ดนิบรเิวณ
สนามหลวง เป็นตน้  

นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ กล่าวว่าส าหรบัขอ้แนะน าทัง้หมดทีผู่้ถอืหุน้ไดเ้สนอแนะ
มา บรษิทัรบัทีจ่ะน ากลบัไปหารอืและพจิารณาต่อไป และกล่าวขอบคุณส าหรบัขอ้ตชิมทีผู่ถ้อืหุน้ไดแ้สดง
ความเหน็เกี่ยวกบัพืน้ทีใ่หบ้รกิารของสถานีคลองเตยซึ่งส่วนนี้เป็นผลงานของบรษิัทย่อยของบรษิัทคอื 
บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์(BMN) 

นางชุติมา  ตรีวิทยาภมิู ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ท าให้ผลการด าเนินงานของ
บริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานที่ประชุมว่ามีความเหมาะสม และได้
เสนอแนะให้บริษัทพฒันาให้เป็นพื้นที่การค้า เช่น คลองถม หรือท าให้เป็นที่จอดรถใต้ทางด่วนพื้นที่
บรเิวณถนนเพชรบุร ีหรอืหวัล าโพงซึ่งมคีวามไม่เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย จะเป็นประโยชน์อย่างมากและ
ก่อใหเ้กดิรายได ้

ประธาน กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีก่รุณาใหค้ าแนะน าและจะไดน้ าไปหารอืกบั กทพ. ต่อไป 
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นายสุพจน์ เอื้อชยัเลิศกลุ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเกี่ยวกบัการท าทางเชื่อมบรเิวณทีร่ถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น
บนดนิหรอืใต้ดิน ดงัเช่นในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ได้มขี้อบญัญตัิเกี่ยวกบัอาคารทุกอาคารที่สร้าง
บรเิวณทางทีร่ถไฟฟ้าผ่านจะตอ้งมทีางเชื่อมต่อโดยตรง โดยทีไ่ม่ต้องลงไปยงับรเิวณถนน ซึง่ในประเทศ
ไทยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อซึ่งมีร าคาสูงมาก ดังนัน้ขอให้
กรรมการที่เป็นตวัแทนมาจาก รฟม. หรอื กทพ. น ากลบัไปเสนอภาครฐัเพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้
หรอืไม่ และควรจะออกเป็นกฎหมายเพื่อก าหนดใหพ้ืน้ทีด่งักล่าวตอ้งท าทางเชื่อมกบัรถไฟฟ้า 

ประธาน กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีใ่หค้ าแนะน า 

นายเจม่ี สจว๊ต ผูถ้ือหุ้น สอบถามดงันี้  

1. อตัราส่วนหนี้ต่อทุน หรอื D/E Ratio ของบรษิัทปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 1.8 ในขณะทีคู่่แข่งอย่าง 
BTS อยู่ที ่0.4 ท าไม D/E Ratio ของบรษิทัจงึสงูเมื่อเทยีบกบั BTS นอกจากนี้มผีูค้าดการณ์ว่าใน 
ปีนี้หรอืปีหน้าจะเจอวกิฤตเศรษฐกจิโลก หากบรษิทัม ีD/E ทีส่งูเกนิไปบรษิทักอ็าจจะประสบปัญหา 
ขอใหบ้รษิทัเฝ้าระวงั 

 นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จดัการ การเงิน ได้ชี้แจงว่า  D/E (Debt / 
Equity) Ratio ของบรษิทัปัจจุบนัอยู่ทีป่ระมาณ 1.8 ส าหรบักรณีทีผู่ถ้อืหุน้สอบถามว่าท าไมจงึสงู
เมื่อเทยีบกบัคู่แข่งนัน้ จงึต้องพจิารณาจากฐานทีม่าจากทัง้ Debt และ Equity หากถามว่า D/E 
Ratio ขณะนี้สูงไปหรือไม่ บริษัทจะสามารถลงทุนโครงการใหม่ได้หรอืไม่นัน้ ขอชี้แจงว่า D/E 
Ratio ปัจจุบนัที ่1.8 เป็น D/E Ratio ตามงบการเงนิ แต่ D/E Ratio ในความหมายทีบ่รษิทัใชใ้น
การท าขอ้ตกลงสญัญาสนิเชื่อหรอืหุน้กูจ้ะใช ้Net Interest Bearing Debt / Equity หรอื Net IBD/E 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.3 และหากในอนาคตมีการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ตัวเลขนี้ก็จะ
เพิม่ขึน้ซึง่คาดว่าไม่มผีลกระทบ และยงัอยู่ในขอ้ตกลงตามสญัญาที ่2.5  

2. เกีย่วกบัการที ่BTS ชนะประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืงและสายสชีมพู และ BTS จะมกีาร
สร้างสายสีเหลืองจากสถานีลาดพร้าวไปเจอรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ต่อไปทางเหนือซึ่งก าลัง
ด าเนินการก่อสรา้งอยู่ และอาจมผีลกระทบกบัรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิของบรษิทัดว้ย ส่วนนี้ทางฝ่าย
บรหิารมขีอ้กงัวลอย่างไรหรอืไม่ 

ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่ามผีลในเชงิบวกทัง้สองทางไม่ว่าจะออกมา
ในรูปแบบใด ซึง่ปัจจุบนับรษิัทเราก าลงัจะท ารถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิครบทัง้วง อนันี้จะเป็นค าตอบ
ให้กบัผู้ถือหุ้นที่บอกว่าเป็น feeder กบั distributor ที่สมบูรณ์ ซึง่กถ็ือว่าแต่ละรายกแ็ข่งกนัไป 
ทัง้หมดน้ีกเ็ป็นไปในเชงิบวกทัง้สิน้ เพราะอย่างไรแลว้ โครงขา่ยกม็กีารเชื่อมต่อกนั 

3. บรษิทัมแีผนทีจ่ะเพิม่ทุนภายใน 2 – 3 ปีนี้หรอืไม่ 

นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงว่าบรษิทัไม่มแีผนทีจ่ะเพิม่ทุน และขอตอบขอ้
กงัวลของท่านผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้อบถามกับทาง CFO ว่า ตามทีเ่ราไดม้กีารลงนามในสญัญาสมัปทาน
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายไปซึ่งมมีูลค่า 22 ,000 ล้านบาท จะมแีหล่งเงนิทุนมาจากการกู ้  
2 ส่วน และลงทุนเองอีก 1 ส่วน และหากมีการเจรจากบัเจ้าหนี้ได้ผลดีกว่านี้ บริษัทจะมีการกู้
เพิม่ขึน้ โดยสว่นทีเ่หลอืจะเป็นการใชเ้งนิทุนของบรษิทั เหตุผลของการทีบ่รษิทัไม่เพิม่ทุนเพราะว่า 
ในการประกอบธุรกจิของบรษิทัทุกปีบรษิทัมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานประมาณ 3,800-4,000 
ลา้นบาทซึง่ในสว่นนี้เราสามารถน ามาทยอยเพื่อลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ได ้กระแสเงนิสดรบัส่วนนี้
จะน าไปช าระหนี้ส่วนหนึ่งและอกีส่วนหนึ่งน าไปใชเ้พื่อลงทุนในโครงการใหม่ ดงันัน้ จงึไม่มคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งเพิม่ทุนส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ส าหรบัประเดน็ทีท่่านผูถ้อืหุน้ไดก้งัวล
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และใหข้อ้สงัเกตเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิโลกทีเ่ปลีย่นแปลงและมหีนี้มากอาจถงึขัน้ลม้ละลายไดน้ัน้ 
กรณีดงักล่าวบรษิทัไดบ้รหิารจดัการดว้ยความระมดัระวงั อย่างไรกต็าม บรษิทัจะน าขอ้สงัเกตของ
ผูถ้อืหุน้ไปพจิารณาต่อไป การด าเนินงานในอดตีอาจจะไม่สามารถอธบิายอนาคตไดท้ัง้หมด แต่ว่า
ทัง้ BEM และ BECL กส็ามารถผ่านวกิฤตในอดตีมาแล้วด้วยการบรหิารจดัการที่ระมดัระวงั 
ส าหรบักรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้ไดม้กีารเปรยีบเทยีบ D/E Ratio ของบรษิทักบั BTS นัน้ จะเหน็ว่าการที ่
D/E Ratio ของ BTS ทีต่ ่าเพราะ BTSไดม้กีารขายรายไดท้ัง้หมดไปยงักองทุน คอืการขายรายได้
ในอนาคตไปใช้คนืหนี้ จงึท าให้ BTS ไม่มหีนี้ซึ่งในขณะเดยีวกนัเมื่อไม่มีหนี้ BTS กไ็ม่มรีายได้
ดว้ย เพราะ BTS ไดข้ายรายไดอ้อกไปแลว้ สว่นเงนิปันผลที ่BTS ไดร้บัจากกองทุนนัน้เกดิจากการ
ที ่ BTS ถอือยู่ในกองทุนประมาณรอ้ยละ 30 ส่วนบรษิทัจะมกีารตัง้กองทุนเช่นเดยีวกบั BTS 
หรอืไม่นัน้  ต้องศกึษาว่า Cost/Benefit เป็นอย่างไร ขณะนี้บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิอยู่ทีร่อ้ยละ 
2.2 - 3.9 การออกกองทุนต้นทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 - 7 บรษิทัจงึต้องมกีารศกึษาให้ถ่องแท้ก่อน 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบัผูถ้อืหุน้ 

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เติม ประธานจงึแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องออกเสยีง
ลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานใหท้ีป่ระชุมทราบ 

ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประธานชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าคณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดง
ฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งงบการเงนินี้ได้ผ่านการ
พจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
แล้ว โดยมีรายละเอียดในสรุปข้อมูลทางการเงินปี 2559 ที่ได้น าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับ
หนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ  บ ารุงพฤกษ์  ผู้ถือหุ้น  เสนอแนะให้บรษิัทระมดัระวงัผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานและงบการเงิน โดยการป้องกนัความเสีย่งจากวนิาศภยัในรูปแบบการก่อการร้าย รวมถึงการ
ควบคุมบรหิารค่าใชจ้่ายซึ่งเป็นตวัเลขทีส่งูมากในงบก าไรขาดทุน อนัจะผูกพนังบการเงนิไปตลอดอายุ
สมัปทาน 

นายธรรมนูญ จลุมณีโชติ ผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ แสดงความเหน็และสอบถามดงันี้ 

1. สอบถามเกีย่วกบัการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ ในหน้าที ่21 เรื่องผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ที่
แสดงตัวเลขร้อยละ 8.87 และอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.78 มีวิธกีารคิดค านวณ
อย่างไร 

2. เสนอแนะเกีย่วกบัเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ในรายงานของผูส้อบบญัช ีควรระบุเพิม่ใหม้คีวาม
ชดัเจนและง่ายต่อการท าความเขา้ใจของผูถ้อืหุน้ 

3. ปัญหาเกี่ยวกบัการใช้ Easy Pass ของทางพิเศษที่อยู่ในบริเวณพื้นที่จงัหวดัสมุทรปราการ         
ทีป่รมิาณจราจรมคีวามหนาแน่น ขอให้กรรมการทีม่าจาก กทพ. รบัไปพจิารณาและแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวดว้ย 
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ประธาน กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีใ่หค้ าแนะน าและขอใหผู้ส้อบบญัชชีีแ้จงต่อทีป่ระชุม 

นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ ผูส้อบบญัชี ชีแ้จงดงันี้ 
1. อตัราส่วนทางการเงนิในส่วนทีเ่กีย่วกบัอตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ ค านวณขึน้จากการน าตวัเลข

ก าไรสทุธหิารดว้ยสว่นของผูถ้อืหุน้เฉลีย่ สว่นอตัราส่วนที ่2 คอื อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
ค านวณขึน้จากการน าตวัเลขของหนี้สนิรวมหารดว้ยสว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

2. ส าหรบัหน้ารายงานของผูส้อบบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วกบัรายละเอยีดทีเ่ปิดเผย รวมถงึขอ้ความส่วนใหญ่
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชขีองสภาวชิาชพีบญัช ี

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยเลขานุการบรษิัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผีูถ้ือหุ้น
มอบฉันทะให้นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจ านวน 
1,113,824,772  เสยีง เหน็ดว้ยจ านวน 1,109,420,703 เสยีง ไม่เหน็ดว้ย 432,769 เสยีง งดออกเสยีง 
3,971,300 เสยีง 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้ 9,216,825,680 เสยีง 

เหน็ดว้ย   9,207,258,503 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9943 

ไม่เหน็ดว้ย   523,622   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0056 

งดออกเสยีง                      9,043,555 เสยีง  

บตัรเสยี                      - ไม่ม ี-  

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนุมตังิบแสดง
ฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล 

ประธานขอใหน้างพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

นางพเยาว ์ มริตตนะพร  กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบรษิัทมกี าไรสุทธติามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการส าหรบัปี 2559 เป็นเงิน 2,562,914,187 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถ
พจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดต้ามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ซึง่หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิ
ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการ
จ่ายเงนิปันผลใหจ้่ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนี้ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 37 บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้
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จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึ่งบริษัทได้จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายส าหรบัปี 2559 เป็นเงนิ 128.2 ลา้นบาท 

รายละเอยีดก าไรสะสมตามงบเฉพาะกจิการทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรปรากฏตามหนังสอืเชญิประชุม หน้า 25 ใน
ขอ้ 3  ของสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 พิจารณาแล้วเห็นว่าใน      
ปี 2559 บรษิทัมกี าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นเงนิ 2,562,914,187 บาท จงึเหน็ควรเสนอ
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 อนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไร โดยจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ส าหรบัปี 2559 เป็นเงนิ 128.2 ลา้นบาท และจ่ายเงนิปันผลส าหรบังวดครึง่ปีหลงัของปี 2559 ในอตัรา
หุน้ละ 0.06 บาท เป็นเงนิ 917.10 ลา้นบาท ดงันัน้รวมการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบังวดครึง่ปี
แรกของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาทแลว้ เงนิปันผลส าหรบัปี 2559 เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.11 บาท 
เป็นเงนิทัง้สิน้ 1,681.35 ลา้นบาท 

โดยก าหนดใหว้นัศุกรท์ี ่21 เมษายน 2560 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้น (Record Date) เพื่อสทิธใิน
การรบัเงนิปันผล และใหร้วบรวมรายชื่อผู้ถอืหุ้นโดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้น วนัจนัทร์ที่ 24 
เมษายน 2560 (ขึน้เครื่องหมาย XD วนัพุธที ่19 เมษายน 2560) และก าหนดจ่ายเงนิปันผลงวดครึง่ปีหลงั
ของปี 2559 วนัพฤหสับดทีี ่4 พฤษภาคม 2560 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 

พ.ต.อ.  เส ริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์  ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นเกี่ยวกับการอ้างอิงกฎหมาย 
พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่เป็นสาระส าคญัในการอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรและจ่ ายเงนิปันผล 
มาตรา 115 และ 116 ว่าตอ้งระบุไวใ้นวาระนี้ดว้ย 

นายเทพชล  โกศล ท่ีปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่าการด าเนินการของบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของ
บรษิทัซึง่ชอบดว้ยกฎหมายแลว้  

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ แสดงความเหน็ว่าบรษิัทไม่ไดม้ปัีญหาเรื่อง
การเงนิ เหตุใดบรษิทัจงึตอ้งก าหนดจ่ายเงนิปันผลเดอืนพฤษภาคม 2560 และบรษิทัควรทีจ่ะจ่ายภายใน 
7 วนั นบัแต่วนัทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตั ิ

นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ  ชีแ้จงว่าบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มวีธิกีาร
ปิดสมุดเพื่อจ่ายปันผล 2 วธิ ีคอื วธิทีี ่1 ก าหนดปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธริบัเงนิปันผล (XD) และ
เพื่อสทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ (XM) วนัเดยีวกนั ซึง่วธินีี้ในวนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้จะมกีารปิด
สมุดทะเบยีนเพื่อสทิธริบัเงนิปันผลเรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อประชุมเสรจ็สิน้ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจสามารถ
จ่ายเงินปันผลภายใน 7 วันตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง แต่ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท                 
จดทะเบียนตามแนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. แนะน าว่าให้มีการปิดสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ (XM) ครัง้หนึ่งก่อน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ร่วมประชุม
เพื่อรบัฟังหลกัการและเหตุผลก่อนการพจิารณาอนุมตั ิหากทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลตามที่
เสนอแล้ว ใหก้ าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อสทิธริบัเงนิปันผล (XD) อกีครัง้หนึ่งหลงัวนัประชุมสามญั   
ผู้ถือหุ้น ซึ่งในการปิดสมุดทะเบยีนครัง้ที่ 2 เพื่อรบัเงนิปันผลจะมรีะยะเวลาตามกฎระเบยีบของตลาด
หลกัทรพัย์ฯ และในการก าหนดวนัจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหุ้นยงัต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ของศูนย์  
รบัฝากหลกัทรพัย์ฯ ที่ท าหน้าที่นายทะเบยีน ซึง่เป็นขัน้ตอนที่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยฯ์ ต้อง ใช้เวลาใน
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การด าเนินการเป็นไปตามทีก่ฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่เกีย่วกบัประสทิธภิาพหรอืประสทิธผิลของบรษิัท
แต่อย่างใด 

นายสุพจน์  เอื้อชยัเลิศกลุ ผูถื้อหุ้น  แสดงความเหน็เกีย่วกบัการก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรบัเงนิ
ปันผลเป็นวนัเดียวกบัการก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมนัน้ ในอดีตก่อให้เกดิความ
เสยีหายอย่างมาก เพราะหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลแลว้ทุกอย่างที่เตรยีมการจะต้องระงบั
ตามไปดว้ย ซึง่แนวทางปฏบิตัใินการแยกปิดสมุดทะเบยีนส าหรบั XM และ XD เป็นคนละวนักนัตามที่
บรษิทักระท าอยู่นี้ถูกตอ้งและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีลว้ 

นายอนันต ์ภทัรพิบูล ผูร้บัมอบฉันทะ  สอบถามว่าแนวโน้มในอนาคตส าหรบัการจ่ายเงนิปันผลโดยใน
ปี 2559 ที่บรษิัทจ่ายที่ประมาณ 0.11 บาทต่อหุ้น มาจากกระแสเงนิสดและผลก าไร ส าหรบัในช่วง 3-5 ปี
ขา้งหน้าแนวโน้มการจ่ายเงนิปันผลจะเพิม่อตัราการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจมาจากผลก าไรที่เพิม่มากขึ้น 
หรอืรายไดท้ีม่าจากธุรกจิในระบบรางทีเ่พิม่ขึน้ หรอืตน้ทุนการบรหิารทีอ่าจจะลดลงอย่างไร  

นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงว่าเมื่อบรษิัทมีก าไร เราสามารถบริหารก าไรได ้        
2 แบบ แบบแรกเมื่อบรษิทัมกี าไรและน ามาจ่ายเป็นเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ทัง้หมด และหากบรษิทัจะลงทุน
กจ็ะด าเนินการเพิม่ทุนกลบัเขา้มาใหม่ และแบบที ่2  คอื บรษิทัมกี าไรแล้วจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้นส่วนหนึ่ง 
แลว้กเ็กบ็ส่วนหนึ่งไวเ้พื่อลงทุนขยายงาน ซึง่บรษิทัไดเ้ลอืกด าเนินการในแบบที ่2 และทางบริษทักจ็ะมี
การปฏบิตัเิช่นนี้ต่อไป โดยบรษิทัเชื่อว่าเมื่อไดม้กีารขยายงานและการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ก าไรของบรษิทัจะ
เพิ่มมากขึ้น และเงินปันผลก็จะเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยงัมีโอกาสจากโครงการที่เปิดใหม่คือ 
รถไฟฟ้าสายสมี่วง และทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ  

นายสมชยั จรงุธนะกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกีย่วกบัการลงทุนเขื่อนพลงัน ้าไซยะบุรวี่าบรษิทัไดม้กีารไป
ลงทุนอยู่ประมาณรอ้ยละ 7 ใช่หรอืไม่ และจะมผีลต่อการจ่ายเงนิปันผลหรอืไม่อย่างไร รวมทัง้บรษิทัจะ
ยงัคงเงนิลงทุนไวต่้อไปหรอืไม่ 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ประธานกรรมการบริหาร  ชีแ้จงว่าบรษิทัลงทุนในบรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์
จ ากดั อยู่ในสดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 7.5 ของทุนจดทะเบยีนส าหรบังานก่อสรา้งโครงการเขื่อนไซยะบุรี
กด็ าเนินไปตามแผน สามารถแล้วเสรจ็ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และมคีวามเป็นไปได้สูงที่จะเริม่ผลิต
ไฟฟ้าได้ตัง้แต่ปลายปี 2561 และผลติมากขึน้ในปี 2562 ส่วนของรายไดค้าดว่าประมาณปีละ 15 ,000 
ลา้นบาท เป็นโครงการทีด่แีละจะสามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บับรษิทัในฐานะผูล้งทุน 

นายนริศ สุขเลิศ ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่าเมื่อสญัญาสมัปทานทางพเิศษศรรีชัที่จะสิน้สุดในปี 2563 จะมี
ผลกระทบต่อการจ่ายเงนิปันผลหรอืไม่ ผลประกอบการจะเป็นอย่างไร รวมถงึการเจรจาจะเป็นอย่างไร
และมโีอกาสมากน้อยหรอืไม่ 

นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ  ชีแ้จงว่าตามพระราชบญัญตัิการใหเ้อกชนร่วมลงทุนใน
กจิการของรฐั พ.ศ. 2556 ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสมัปทาน ต้องจดัท าแนวทางด าเนิน
กจิการภายหลงัสญัญาร่วมลงทุนสิน้สดุเสนอต่อกระทรวงเจา้สงักดัอย่างน้อย 5 ปี ก่อนทีส่ญัญาร่วมลงทุน
จะสิน้สดุ โดยใหเ้ปรยีบเทยีบ 3 รปูแบบ คอื  
1. ใหผู้ร้บัสมัปทานรายเดมิด าเนินการต่อไป 
2. ใหผู้ร้บัสมัปทานรายใหม่ด าเนินการ 
3. หน่วยงานเจา้ของสมัปทานน าไปด าเนินการเอง 
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บรษิทัไดม้หีนงัสอืไปถงึ กทพ. แลว้ในช่วง 5 ปีก่อนครบก าหนด ซึง่ความคบืหน้าขณะนี้คอื กทพ. ไดจ้า้ง
ทีป่รกึษาและที่ปรกึษาได้เขา้พบกบับรษิัทแล้วเมื่อ 2 สปัดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสอบถามขอ้มูล หลงัจากที่ที่
ปรกึษาจาก กทพ.ได้ท าการศกึษาแล้วเสรจ็กจ็ะมขีอ้เสนอแนะไปยงั กทพ. ซึ่ง เป็นส่วนการด าเนินงาน
ของภาครฐั  ในส่วนของบรษิทัไดม้กีารเตรยีมแผนรองรบัระยะยาว โดยการลงทุนในสมัปทานใหม่ คอื ทาง
พเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ไวต้ัง้แต่ปี 2554-2555 และเปิดใหบ้รกิารเมื่อเดอืนสงิหาคม 2559 ตรง
ตามก าหนด ถอืว่าบรษิทัไดเ้ตรยีมความพรอ้มมาแลว้ สว่นในเรื่องของสมัปทานเดมิซึง่อยู่ในระหว่างการ
เจรจานัน้บรษิทัมคีวามมัน่ใจ อย่างไรกต็ามกต็อ้งเป็นไปตามขัน้ตอนของภาครฐั และบรษิทัไดด้ าเนินการ
ดแูลอย่างรอบคอบแลว้ 

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

เลขานุการบริษัท  ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยเลขานุการบรษิัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผีูถ้ือหุ้น
มอบฉันทะให้นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจ านวน 
1,113,824,772  เสยีง เหน็ดว้ยจ านวน 1,109,420,703 เสยีง ไม่เหน็ดว้ย 432,769 เสยีง งดออกเสยีง 
3,971,300 เสยีง 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้ 9,217,044,317 เสยีง 

เหน็ดว้ย   9,211,784,074 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9929 

ไม่เหน็ดว้ย   645,196   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0070 

งดออกเสยีง                      4,615,047 เสยีง  

บตัรเสยี                      - ไม่ม ี-  

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการ
จดัสรรเงนิก าไรและจ่ายเงนิปันผล โดยจ่ายเงนิปันผลส าหรบังวดครึ่งปีหลงัของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 
0.06 บาท เป็นเงนิ 917,100,000 บาทโดยมรีายละเอยีดของการจ่ายเงนิปันผล คอื  

1) จ่ายจากก าไรของบรษิทัทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 23 ในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท รวม
เป็นเงนิ 152,850,000 บาท ซึ่งผู้ถือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีคนืได้เท่ากบั
เงนิปันผลคณูยีส่บิสามสว่นเจด็สบิเจด็ 

2) จ่ายจากก าไรของบรษิทัทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวม
เป็นเงนิ 764,250,000 บาท ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีคนืไดเ้ท่ากบั
เงนิปันผลคณูยีส่บิสว่นแปดสบิ 

โดยมวีนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธริบัเงนิปันผลส าหรบังวดครึง่ปีหลงัของปี 2559 
ในวนัศุกรท์ี ่21 เมษายน 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้วนั
จนัทรท์ี ่24 เมษายน 2560 (ขึน้เครื่องหมาย XD วนัพุธที ่19 เมษายน 2560) และก าหนดจ่ายเงนิปันผล
งวดครึง่ปีหลงัของปี 2559 วนัพฤหสับดทีี ่4 พฤษภาคม 2560 
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ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 

ประธานแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ก่อนเริม่การพจิารณาในวาระนี้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งในการประชุม
ผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ ขอไม่เขา้ร่วมประชุมจนกว่าจะพจิารณาวาระนี้แลว้เสรจ็ เน่ืองจากเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ประธานแจ้งเพิม่เตมิว่าบรษิัทไดร้บัหนังสอืแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของนาย  
ธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู กรรมการซึง่เป็นผูแ้ทนจากการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ
เป็นกรรมการทีต่้องพน้จากต าแหน่งกรรมการในการประชุมครัง้นี้ และเนื่องจากกรรมการทีล่าออกเป็น
กรรมการทีเ่ป็นผูแ้ทนของ รฟม. ตามเงื่อนไขสญัญาสมัปทานจึงต้องให ้รฟม. แจง้ชื่อผูแ้ทนคนใหม่ และ
คณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาคุณสมบตั ิบรษิทัจงึจะด าเนินการน าเสนอเพื่อแต่งตัง้
ในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ถดัไป ดงันัน้ในวาระน้ีจงึมกีรรมการเพยีง 5 คนทีบ่รษิทัจะเสนอเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
พจิารณาแต่งตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประธานขอให้ พล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี้แจง
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

พล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงว่าตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 14 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
โดยกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัการจดทะเบยีนนัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัฉลาก
กนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ซึง่อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด้ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 นี้ กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 5 คน คือ นายปลิว     
ตรวีศิวเวทย ์ นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ  นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิุวณิชยกุ์ล  ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ และ
นางพเยาว ์ มรติตนะพร   

และจากการที่บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมสีทิธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าในช่วงเดอืนตุลาคม ถงึธนัวาคม 2559 นัน้ ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณา  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที ่1/2560 ซึง่ประชุมในวนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์
2560 โดยไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งคอืนายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ และนายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ 
พจิารณาแล้วเหน็ควรน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกี
วาระหนึ่ง  

เน่ืองจากเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการด้วยความระมดัระวงั ด้วยความซื่อสตัย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อ
บรษิทั มบีทบาทส าคญัในการมอบแนวนโยบายการด าเนินธุรกจิของบรษิทั พรอ้มทัง้เสนอความคดิเหน็
และขอ้แนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการซึง่มรีายละเอยีดขอ้มูลกรรมการในหนังสอืเชญิ
ประชุม หน้า 29 - 39 

ประธาน ชีแ้จงเพิม่เตมิว่าที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์2560 
โดยไม่รวมกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2560 แต่งตัง้บุคคลทัง้ 5 คน ตามรายชื่อขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
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ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 

นายธรรมนูญ จลุมณีโชติ ผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ ใหข้อ้สงัเกตดงันี้ 

1. ควรเพิ่มเติมข้อมูลประวตัิของบุคคลที่เสนอกลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามคู่มือ
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่ออกโดยส านกังาน ก.ล.ต. ปี 2548 ขอ้ 3.2.1 ทีก่ าหนดใหร้ะบุการท า
หน้าทีข่องกรรมการในรอบปีทีผ่่านมาว่ามกีารท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัมากน้อยเพยีงใดหรอืไม่ 
ซึง่ในการประชุมครัง้ต่อไปควรระบุไว ้เพื่อจะไดม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้  

2. ขอ้เสนอหรือขอ้จ ากดัในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการสูงเกนิไป เช่น มกีาร
ก าหนดจ านวนหุ้นขัน้ต ่าจึงจะสามารถเสนอได้นัน้ท าให้ไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการ ซึ่งกรณีที่บรษิัทไดม้กีารเปิดโอกาสให้มกีารเสนอเป็นเรื่องที่ด ีแต่หากทางบรษิัทไดเ้ปิด
กวา้งจะท าใหม้ผีูเ้สนอ บรษิทัจะไดแ้นวคดิทีใ่หม่โดยทีบ่รษิทัอาจไม่เลอืกกไ็ด ้เพยีงแต่เปิดโอกาสจะ
เป็นเรื่องทีด่ ี

ประธาน กล่าวชี้แจงว่า เรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทนัน้ บริษัทไม่ได้มีข้อจ ากัด
จ านวนหุน้ขัน้ต ่าตามทีท่่านผูถ้อืหุน้ไดก้ล่าวมา 

ไม่มผีู้ใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เติม ประธานจงึขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงมติและเพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงแต่งตัง้กรรมการทัง้ 5 คน แยกเป็น
รายบุคคล  

โดยในล าดบัแรกขอให้ที่ประชุมพจิาณาลงมติการเสนอนายปลวิ  ตรวีศิวเวทย์ กลบัเขา้เป็นกรรมการ
ต่อไปอกีวาระหนึ่ง  

เลขานุการบริษทั  ชีแ้จงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง  
ส าหรบัวาระน้ีบรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองทุกราย เพื่อน าไปใชใ้น
การตรวจนบัคะแนนเสยีงตามแนวทางปฏบิตัขิอง ก.ล.ต. ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะบรษิทัจะตรวจสอบ
การลงคะแนนตามทีเ่จตนาทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ 

ที่ประชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนโดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผีู้ถือหุ้น
มอบฉันทะให้นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจ านวน 
1,113,824,772  เสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย          ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

1.  นายปลวิ   ตรวีศิวเวทย ์          803,865,242      305,988,230       3,971,300 

2.  นายสพุงศ ์  ชยุตสาหกจิ 803,865,242      305,988,230       3,971,300 

3.  นายพงษ์สฤษดิ ์  ตนัตสิวุณิชยกุ์ล       527,259,976       582,592,796        3,972,000 

4.  ดร.สมบตั ิ  กจิจาลกัษณ์    527,260,676      582,592,796       3,971,300 

5.  นางพเยาว ์  มรติตนะพร                  1,062,191,371       47,661,401       3,972,000 
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ประธานประกาศผลการนบัคะแนนเป็นรายบุคคล ดงันี้ 

1. นายปลวิ   ตรวีศิวเวทย ์

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้  9,219,657,416    เสยีง 

เหน็ดว้ย   8,579,390,344 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  93.1058 

ไม่เหน็ดว้ย   635,271,009   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   6.8941 

งดออกเสยีง                      4,996,063 เสยีง  

บตัรเสยี                      - ไม่ม ี-  

2. นายสพุงศ ์  ชยุตสาหกจิ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้  9,219,657,416    เสยีง 

เหน็ดว้ย   8,577,900,957 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  93.1009 

ไม่เหน็ดว้ย   635,651,113   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   6.8990 

งดออกเสยีง                      6,105,346 เสยีง  

บตัรเสยี                      - ไม่ม ี– 

3. นายพงษ์สฤษดิ ์  ตนัตสิวุณิชยกุ์ล 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้  9,219,657,416   เสยีง 

เหน็ดว้ย   8,284,722,346 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  89.9146 

ไม่เหน็ดว้ย   929,265,424   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  10.0853 

งดออกเสยีง                      5,669,646 เสยีง  

บตัรเสยี                      - ไม่ม ี- 

4. ดร.สมบตั ิ  กจิจาลกัษณ์ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้  9,219,657,416    เสยีง 

เหน็ดว้ย   8,268,129,714 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  89.7317 

ไม่เหน็ดว้ย   946,140,733   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   10.2682 

งดออกเสยีง                      5,386,969 เสยีง  

บตัรเสยี                      - ไม่ม ี– 
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5. นางพเยาว ์  มรติตนะพร 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้  9,219,657,416   เสยีง 

เหน็ดว้ย   8,991,779,968 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  97.5923 

ไม่เหน็ดว้ย   221,833,279   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   2.4076 

งดออกเสยีง                      6,044,169 เสยีง  

บตัรเสยี                      - ไม่ม ี- 

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมที่ได้ให้ความวางใจและลงมติอนุมตัิให้กรรมการทัง้ 5 คน กลบัเข้ามา
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

ประธานขอใหเ้ชญิกรรมการทัง้ 5 คนกลบัเขา้ทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็น
รายบุคคลอนุมตัแิต่งตัง้นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์  นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ   นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิุวณิชยกุ์ล 
ดร.สมบตัิ  กจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว์  มรติตนะพร กรรมการที่พ้นต าแหน่งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง     

ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอใหพ้ล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชีแ้จงต่อ         
ทีป่ระชุม 

พล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงว่าตามขอ้บงัคบั
ของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล          
เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรอืตามทีท่ี่ประชุม      
ผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไป 
หรอืจะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลงกไ็ด้ และนอกจากนัน้ให้ได้รบัเบี้ยเลี้ยง สวสัดกิาร 
และค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการโดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการจ านวน 4 ขอ้ คอื 

1. มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น 
การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามต าแหน่ง 

2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัที่สามารถจูงใจ และรกัษากรรมการทีม่คีวามรู้
ความสามารถ และมคีุณภาพในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทั 

3. องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ  

4. มคีณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรอง  
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ในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ง
ประกอบดว้ย โบนสักรรมการส าหรบัปี 2558 ในวงเงนิไม่เกนิ 19.25 ลา้นบาท และค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรบัปี 2559 ในวงเงนิไม่เกนิ 18 ลา้นบาท 

ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณา
แล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงันี้ 

1. โบนัสกรรมการส าหรบัปี 2559 เท่ากบัปี 2558  ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท โดยให้ประธาน
กรรมการบรษิทัเป็นผูจ้ดัสรรตามขอบเขตภาระหน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน 

2. ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 เท่ากบัปีทีผ่่านมา ในวงเงนิไม่เกนิ 18 ลา้นบาท   

โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 40-41 

ประธาน ชีแ้จงเพิม่เตมิว่าคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ าปี 2560 เพื่ออนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 

นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น  แสดงความเหน็ว่า ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ไม่ไดม้กีารเพิม่ขึน้มาก โดยเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมแลว้ 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ  สอบถามคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ดงันี้  

1. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์ใดในการพจิารณาเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม
เดยีวกนั  

2. ในการมอบใหป้ระธานกรรมการบรษิทัเป็นผูจ้ดัสรรโบนัสกรรมการปี 2559 ตามขอบเขตภาระหน้าที ่
และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคนนัน้เพื่อให้เกดิความโปร่งใสและเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด ตลอดจนหลกัธรรมาภบิาล บรษิทัควรแจกแจงรายละเอยีดการจดัสรรใหม้คีวามชดัเจน 

3. จ านวนค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานกรรมการที่มจี านวนไม่เท่ากนั มหีลกัเกณฑ์หรอืใช้
หลกัเกณฑใ์ดในการพจิารณาก าหนด  

นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงว่าโดยปกติโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคอื โบนัสกรรมการ และอกี
สว่นหนึ่งคอื ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัโบนสันัน้ จะขึน้อยู่กบัผลงานของคณะกรรมการในปีทีผ่่านมา 
และอา้งองิตามผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัท ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการจะ
ขึน้อยู่กบัขอบเขตภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการในแต่ละคน ดงันัน้ ค่าตอบแทนจงึแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น คอื ค่าตอบแทนประจ าปีซึง่จะแยกเป็นค่าตอบแทนของประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการชุดย่อย ซึง่มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบสงู และอกีสว่นคอืเบีย้ประชุม ซึง่จะมกีารก าหนดไวเ้ช่น
ทุกปีไม่ได้มกีารปรบัเพิม่แต่อย่างใด ส าหรบัต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัทนัน้ โดยภาพรวมในการ
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แมท้่านจะไม่ไดเ้ป็นกรรมการชุดย่อย หรอืเขา้ร่วมประชุมดว้ย แต่จะเหน็
ได้ว่าการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีท่าน
ประธานคณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้รบัผดิชอบ ดงันัน้ โดยภาพรวมแลว้ต าแหน่งทีส่ าคญัค่าตอบแทนจะ
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อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม จัดสรรให้เหมาะสม เป็นไปตามโครงสร้างที่จ ัดสรรไว้ รายได้และ
ค่าตอบแทนโดยรวมเป็นไปตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละต าแหน่ง 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ แสดงความเหน็เพิม่เตมิว่า บรษิทัควรมกีาร
เปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทักบัรายงานผลส ารวจค่าตอบแทนของกรรมการของบรษิัท
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่จดัท าโดยสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิทัไทย ( IOD) มาเปิดเผยให ้
ผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบดว้ย     

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม  

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยเลขานุการบรษิัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผีูถ้ือหุ้น
มอบฉันทะให้นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจ านวน 
1,113,824,772  เสยีง เหน็ดว้ยจ านวน 1,108,602,003 เสยีง ไม่เหน็ดว้ย 1,122,869 เสยีง งดออกเสยีง 
4,099,900 เสยีง 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้ 9,219,672,916 เสยีง 

เหน็ดว้ย   9,198,208,301 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.7671 

ไม่เหน็ดว้ย   11,361,538 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.1232 

งดออกเสยีง                      10,094,077 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.1094 

บตัรเสยี                      9,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

ทีป่ระชุมมมีติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงันี้ 

1. โบนัสกรรมการส าหรบัปี 2559 เท่ากบัปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท โดยให้ประธาน
กรรมการบรษิทัเป็นผูจ้ดัสรรตามขอบเขตภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน 

2. ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 เท่ากบัปีทีผ่่านมาในวงเงนิไม่เกนิ 18 ลา้นบาท 

ระเบียบวาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน  

ประธานขอให้นายวฑิูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกบัการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนต่อทีป่ระชุม 

นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชรี่วมกบัฝ่ายจดัการถงึความน่าเชื่อถอื ความเป็นอสิระ ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีการใหค้ าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรองงบการเงนิได้
ทนัเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมมีติให้น าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณา
น าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2560 ดงันี้ 
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1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อ ีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2560 โดย
ให้ นางสาววราพร ประภาศริกิุล หรอืนางสาวศริาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรอืนางสาววธู  ขยนัการนาวี 
แห่งบรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชมีีอ านาจตรวจสอบและลงนาม
รบัรองงบการเงนิของบรษิทัปี 2560  

ซึง่ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ ์และไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

2) อนุมตัคิ่าสอบบญัชรีวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 3,350,000 บาท 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าสอบบญัชใีนปีก่อนเพิม่ขึน้ 845,000 บาท เนื่องจากในปี 2560 มปีรมิาณงานที่
เพิม่ขึน้จากการเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและโครงการ
รถไฟฟ้าสายสมี่วง  

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกันพบว่า
ค่าตอบแทนสอบบญัชขีองบรษิทัมคีวามเหมาะสม ทัง้นี้บรษิทัไดป้ระสานกบัส านักงานสอบบญัชทีีอ่ยู่
ในระดบัเดยีวกนัอกี 3 ราย คอื บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั บรษิทั ดลีอยท ์
ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั และบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั โดยทัง้ 3 ราย
ไม่ไดย้ื่นขอ้เสนอสอบบญัช ี 

ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารใช้บรกิารอื่น (non-audit service fee) จากบรษิัท 
ส านักงาน อวีาย จ ากดั จ านวน 845,000 บาท และจากบรษิทั อวีาย คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จ ากดั จ านวน 
200,000 บาท โดยรายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม หน้า 42 - 43  

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบรษิัทมีมติให้น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 

นางสาวศิริวรรณ สมานมิตร ผูร้บัมอบฉันทะ แสดงความเหน็ว่าไม่ขอ้งใจหรอืมขีอ้สงสยัแต่ประการใด 
เกีย่วกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชทีีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้เพราะคณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารชีแ้จงรายละเอยีด
ใหท้ราบแลว้ว่าเนื่องจากปีทีผ่่านมาเราไดม้กีารด าเนินกจิการทีเ่พิม่มากขึน้ แต่จะแสดงความเหน็ซึง่อยู่
บนความคาดหวงัของผู้ถือหุ้นว่า เมื่อค่าสอบบญัชยีงัมกีารปรบัเพิม่ขึน้ประมาณ 8 แสนบาท คดิเป็น
ร้อยละ 35 คงเป็นความคาดหวงัว่าผลก าไรหรือผลประกอบการในปีต่อไปของบริษัทน่าจะเพิ่มเป็น
สดัสว่นเช่นเดยีวกนั ซึง่ขอฝากความคาดหวงัดงักล่าวไวก้บัคณะกรรมการบรษิทัดว้ย 

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทีไ่ดแ้สดงความเหน็ 

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา  

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยเลขานุการบรษิัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผีูถ้ือหุ้น
มอบฉันทะให้นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจ านวน 
1,113,824,772  เสยีง เหน็ดว้ยจ านวน 1,109,287,380 เสยีง ไม่เหน็ดว้ย 437,492 เสยีง งดออกเสยีง 
4,099,900 เสยีง 
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ประธานประกาศผลการนบัคะแนน 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้ 9,219,677,121 เสยีง 

เหน็ดว้ย   9,212,767,043 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9860 

ไม่เหน็ดว้ย   1,285,548   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0139 

งดออกเสยีง                      5,624,530 เสยีง  

บตัรเสยี                      - ไม่ม ี-  

ทีป่ระชุมมมีติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิแต่งตัง้
นางสาววราพร ประภาศริกิุล หรอืนางสาวศริาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาววธู  ขยนัการนาว ีแห่ง
บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2560 มอี านาจตรวจสอบและ     
ลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัในปี 2560 โดยมคี่าตอบแทนไม่เกนิ 3,350,000 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรือ่งอ่ืนๆ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

นายแพทย ์บุญเทียม เขมาภิรตัน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบรษิัท คณะผู้บรหิาร และ
พนกังานทีไ่ดท้ าใหบ้รษิทัประสบความส าเรจ็และมเีงนิปันผล และน าเสนอวธิกีารรกัษาโรคทีเ่กดิจากการ
ท างานหรอืออฟฟิศซนิโดรมของพนกังานบรษิทั  

นายชาตรี เจริญเนือง ผูถ้ือหุ้น ใหข้อ้เสนอแนะว่าจากการทีบ่รษิทัตอ้งใชง้บประมาณกว่า 4-5 ลา้นบาท 
ตัง้แต่การจดัท ารายงานประจ าปี หนงัสอืเชญิประชุม และสถานทีป่ระชุม บรษิทัควรมแีรงจูงใจใหผู้ถ้อืหุน้
เขา้ร่วมประชุม ซึง่เป็นแนวทางทีบ่รษิทัจดทะเบยีนอื่นปฏบิตักินั ดงันี้ 

1. เมื่อไม่มีการแจกของที่ระลกึ ควรมกีจิกรรมอื่น เช่น น าเงนิบรจิาคเขา้การกุศลในนามผู้ถือหุ้นตาม
จ านวนผูล้งทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเอง หรอืผูร้บัมอบฉนัทะรายละ 100 บาท  

2. สรา้งแรงจงูใจเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมเพื่อรบัฟังผลการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยในวาระ
อื่นๆ ควรใหผู้ถ้อืหุน้ลงชื่อเพื่อเขา้เยีย่มชมกจิการของบรษิทั หรอือาจจะเป็นการท ากจิกรรมไหวพ้ระ 
หรอืท ากจิกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อเป็นแรงจงูใจ        

ประธาน กล่าวว่าบรษิทัจะรบัไวพ้จิารณา 

นายวิสิทธ์ิ กิตติวรรธนกลุ ผูถื้อหุ้น สอบถามเกีย่วกบัขา่วทีป่รากฏผ่านสื่อหนังสอืพิมพเ์กีย่วกบัสญัญา
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย บรษิทัมขีอ้กงัวลหรอืไม่ 

นายพงษ์สฤษด์ิ  ตนัติสุวณิชยก์ลุ กรรมการบริษทั ชีแ้จงกรณีตามทีป่รากฏเป็นข่าวว่าอาจเกดิขึน้จาก
ความเขา้ใจทีย่งัไม่ครบถว้น ทราบว่า รฟม. ไดม้กีารชีแ้จงแลว้ ซึง่หลงัจากทีไ่ดข้อ้มลูครบถว้นแลว้น่าจะมี
ความเขา้ใจมากขึน้ บรษิทัไดม้กีารลงนามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิแลว้เมื่อวนัที ่31 
มนีาคม 2560 ซึง่บรษิทัจะเป็นผูบ้รหิารจดัการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิทัง้วงใหแ้ก่ภาครฐั โดยบรษิทัเร่งทีจ่ะ
เปิดส่วนใต้ดนิทีจ่ะไป บางแค ลอดแม่น ้าเจา้พระยาก่อนภายใน 2 ปีครึง่ และจะมกีารเปิดช่วงเตาปูน – 
ท่าพระใหค้รบวงภายใน 3 ปี ทัง้หมดน้ีจะเป็นภาพรวมทีด่ขีองบรษิทัในอนาคต บรษิทัจงึไม่มคีวามกงัวล 
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นายต่อพงศ์ วจันะสวสัด์ิ  ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกบัข้อพพิาททางกฎหมายกบัการทางพเิศษแห่ง
ประเทศไทยซึ่งขณะนี้มขีอ้พิพาทตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปีทัง้หมด 11 เรื่อง เป็นเงนิประมาณ 
28,179 ลา้นบาท ซึ่ง กทพ. จะต้องจ่ายใหก้บับรษิัท จงึขอถามความคดิเหน็ว่าบรษิทัมคีวามชดัเจนใน
เรื่องนี้อย่างไร  

ประธาน ชีแ้จงว่าคณะกรรมการในฐานะเป็นกรรมการบรษิทั หน้าทีค่อื ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ให้
ดทีี่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ แต่ขณะเดียวกนัเมื่อคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแล้ว จะต้อง
เคารพศาล ตอ้งปล่อยใหเ้ป็นไปตามกระบวนการพจิารณาของศาลต่อไป 

นายนพดล  อินทรลิบ ท่ีปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงว่าเมื่อคดอียู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลแลว้ คงไม่
สามารถแสดงความเหน็อย่างใดได ้แต่หากถามความเหน็สว่นตวัคดิว่าขอ้พพิาทไม่น่าจะแพ้ 

นายด าเกิง ปานข า กรรมการบริษทั  ชีแ้จงเพิม่เตมิว่ากรณีเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในฐานะ
กรรมการบริษัทซึ่งตนเองเป็นผู้แทนจาก กทพ. ตามสญัญาสมัปทาน และเป็นตวัแทนจากหน่วยงาน
ภาครฐั คงตอบเช่นเดยีวกบัประธานว่าประเดน็ดงักล่าวมขี ัน้ตอนและกระบวนการ ซึง่ตอ้งดแูลทัง้สองสว่น
คอื ทัง้ภาครฐัและผูถ้อืหุน้ดว้ย ซึง่ประเดน็น้ีคงตอบไม่ได ้เพราะเป็นประเดน็ทีผู่ม้อี านาจตามกฎหมายได้
ด าเนินการอยู่ 

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกบัเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายบางซื่อ – ราษฎร์บูรณะจะเริ่ม
ก่อสรา้งในปี พ.ศ. ใด 
 
นายพงษ์สฤษด์ิ  ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าเข้าใจว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่าง
การศกึษา ซึง่ตามขา่วกระทรวงคมนาคมจะน าเขา้คณะรฐัมนตรเีพื่อเหน็ชอบใหป้ระมูลก่อสรา้งโครงการ
ดงักล่าวซึง่คาดว่าจะเรว็ ๆ นี้  

นายณัฐพงศ ์ทวีวิบูลยท์รพัย ์ ผูถื้อหุ้น สอบถามเกีย่วกบัเสน้ทางรถไฟฟ้าสายบางซื่อ–ท่าพระ จะเสรจ็
ในปีใด และทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ในอนาคตจะมกีารสรา้งต่อขยายเสน้ทางเพิม่ไปอกี
หรอืไม่ 

นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชย์กลุ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินช่วง    
บางซื่อ – ท่าพระในส่วนของงานก่อสร้างโยธา ทาง รฟม. ได้ด าเนินการคาดว่าจะแลว้เสรจ็ ในช่วงต้นปีหรอื
กลางปีหน้า ส่วนทีบ่รษิทัไดร้บัสมัปทานเดนิรถนัน้ได้ลงนามสญัญาเมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2560 โดยช่วง
หวัล าโพง – บางแคจะเปิดใหบ้รกิารในอกีประมาณ 2 ปีครึง่นับจากลงนามสญัญา ส่วนช่วงบางซื่อ – ท่าพระ  
จะเปิดให้บริการในอีก 3 ปีข้างหน้าซึ่งจะเป็นการเปิดให้บริการเต็มวงประมาณเดือนเมษายน 2563 
ส าหรบัทางพิเศษสายศรรีชั- วงแหวนรอบนอกฯ ส่วนสญัญาหลกับรษิัทได้สร้างครบถ้วนแล้ว หากใน
ระหว่างช่วงระยะเวลา 30 ปีทีบ่รษิัทบรหิาร มจีุดใดที่จะเกดิประโยชน์ในการเชื่อมต่อกจ็ะพจิารณาเป็น
รายกรณีไป 

นายสินธุ์พงษ์ ยาจารย์  ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกบัแนวทางการเดินรถไฟฟ้าในช่วงระหว่างสถานี    
เตาปนู-บางซื่อมแีนวทางอย่างไร และจะก่อสรา้งเป็นลอยฟ้าหรอืใตด้นิ 
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นายพงษ์สฤษด์ิ  ตนัติสุวณิชยก์ลุ กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่าการเดนิรถไฟฟ้าในช่วง 1 สถานีนัน้ 
รฐับาลด าเนินการรวมกนัในสญัญาโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิทัง้หมดทีท่างบรษิทัไดล้งทุนใหอ้ยู่แลว้
ซึง่เป็นสญัญาใหญ่ทีบ่รษิทัด าเนินการให ้แต่เฉพาะสว่น 1 สถานีนี้ รฐับาลมคี าสัง่ตามมาตรา 44 เร่งรดัให้
มกีารเจรจากบับรษิทัเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป ซึง่บรษิทักไ็ดด้ าเนินการใหก้บัรฐับาลแลว้ เริม่ลงทุนจดัซือ้ระบบที่
จะน าระบบมาติดตัง้แล้ว คาดว่าในเดอืนสงิหาคม 2560 นี้จะเปิดใหบ้รกิารช่วงสถานีเตาปูน–บางซื่อได ้
ดงันัน้ประชาชนทีใ่ชบ้รกิารสายสมี่วงและสนี ้าเงนิกจ็ะสามารถเดนิทางต่อกนัไดโ้ดยไม่ต้องเปลีย่นมาต่อ
รถเมล์เหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั ส าหรบัในด้านโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสมี่วงเป็นทางรถไฟลอยฟ้า     
วิง่จากสถานีบางใหญ่มาหยุดที่สถานีเตาปูน ส่วนรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินเป็นรถไฟฟ้าใต้ดนิ ปัจจุบนัวิ่ง
สิน้สุดที่สถานีบางซื่อเมื่อมกีารเชื่อมต่อกจ็ะวิง่จากบางซื่อลอยขึน้มาจากใต้ดนิเป็นทางลาดซึง่จะบรรจบ
กบัสายสมี่วงทีส่ถานีเตาปนู  

นายทวี ลีศิริชยักลุ  ผูถื้อหุ้น แสดงความเหน็ดงันี้ 

1.  ชื่นชมกรณีส่วนต่อ 1 สถานีว่าในปีทีผ่่านมาประธานไดแ้จง้ว่าบรษิทัจะใชเ้วลาด าเนินการประมาณ   
1 ปี แต่จะด าเนินการแล้วเสร็จระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ขอให้บริษัทได้เร่งประชาสมัพนัธ์เพื่อจะได้มี
รายไดเ้พิม่เขา้มาจากสายสมี่วงและสนี ้าเงนิ  

2.  เสนอใหป้รบัขนาดตวัอกัษรของค่าโดยสารใหส้ามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน  

3.  ปัญหาการไม่ไดร้บัความสะดวกของผูโ้ดยสารทีส่ถานีศนูยว์ฒันธรรม ตรงบรเิวณทางออกหมายเลข 4 
ทีบ่รเิวณหน้าอาคารไอซท์าวเวอร ์ซึง่เดมิทาง รฟม. ไดเ้อาขอบทางเทา้ไปกัน้ไวเ้พื่อไม่ใหผู้ค้า้หาบเร่
แผงลอยเขา้ไปในบรเิวณนี้ ซึ่งภายหลงักม็นีโยบายให้คนเช่าท าร้านกาแฟหรอืขายของ แต่ว่าขอบ
ถนนที่กัน้ไว้นัน้ไม่ได้น าออกดว้ย ท าให้บรเิวณนี้มนี ้าท่วมขงั ส่งผลกระทบต่อผู้ที่จะมาใช้บรกิารใน
สถานีนี้อย่างมาก  

ดร.สมบติั กิจจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้และจะรบัไปพจิารณา 

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความเป็นไปได้ของช่วงต่อขยายที่ต่อจากสถานีหวัล าโพงไปสถานีสนามไชยมี
โอกาสทีจ่ะเดนิรถก่อนไดห้รอืไม่ โดยไม่จ าเป็นต้องเดนิพร้อมกนัทัง้เสน้ทีจ่ะต่อไปฝัง่ธนบุรเีพราะจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิง่ 

นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ลุ กรรมการบริษทั ไดช้ีแ้จงว่าเนื่องจากสายทางจ าเป็นต้องมตี าแหน่ง
ในการกลบัรถและเดินรถกลบัไปยงัอีกทิศทางหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ใช้วิธีขยายจากหวัล าโพงไป ทัง้หมดนี้
จะต้องมีการติดตัง้ระบบ ต้องมกีารสัง่รถไฟฟ้าและจดัระบบไปติดตัง้ในสถานี ซึ่งส่วนนี้จะต้องใช้เวลา
อย่างน้อยประมาณปีครึง่กว่าทีจ่ะไดร้ถไฟฟ้ามา หลงัจากนัน้กจ็ะตดิตัง้ระบบ ซึง่กต็้องใชเ้วลาอย่างน้อย   
2 ปีระยะเวลาที่เหลอืคงเป็นเรื่องของความปลอดภยัซึ่งรถไฟฟ้าใต้ดนิจะมีความปลอดภยัสูงมากกว่า
บนดนิมาก การเร่งเปิดเสน้ทางจากหวัล าโพง – บางแคในระยะเวลาประมาณ  30 เดอืนต้องถอืว่าเรว็มาก 
ส่วนอีก 6 เดือนที่เหลอืนัน้เพื่อจะไปเกบ็งานด้านบางซื่อที่มาท่าพระทัง้นี้ บริษัทต้องค านึงถึงทัง้เรื่อง  
ความปลอดภยัและความสะดวก   

ผูถ้ือหุ้น สอบถามเรื่องต่าง ๆ ดงันี้ 

1. ป้ายชื่อสถานีรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้า MRT และสถานีรถไฟฟ้า BTS ไม่มคีวามใกลเ้คยีงกนัเลย เช่น 
กรณีสลีม-ศาลาแดง อโศก-สุขุมวทิ หมอชติ-สวนจตุจกัร เป็นต้น ขอเสนอแนะพจิารณาเปลี่ยนชื่อ
สถานี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความสะดวกสบายของผูเ้ดนิทางทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตใิหม้ากทีส่ดุ 
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2. ขอทราบความคบืหน้าในการจดัซือ้ขบวนรถไฟฟ้า 35 ขบวน  

3. ขอทราบความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินส่วนต่อขยายช่วงบางแคไปถึงพุทธมณฑล 
มคีวามคบืหน้าอย่างไรบา้ง 

นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ลุ กรรมการบริษทั ชีแ้จงดงันี้ 

1. กรณีชื่อสถานีรถไฟฟ้า กระทรวงคมนาคมได้มกีารตัง้คณะกรรมการขึน้มาเพื่อมาพจิารณาปรบัชื่อ
ทัง้หมดใหม้คีวามสอดคลอ้งกนัทุกสาย ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. การจดัซือ้ระบบรถไฟฟ้า แยกเป็น 2 สว่น คอื ระบบ กบั การเดนิรถ ในดา้นการเดนิรถทางบรษิทัไดม้ี
การเตรยีมการไวแ้ล้ว ส่วนระบบรถไฟฟ้าปัจจุบนัอยู่ระหว่างพจิารณาสรุปเรื่องแบบกบับรษิทัผูผ้ลติ
ระบบรถไฟฟ้าเดิมคือ บจก.ซีเมนส์ (ประเทศไทย)  และผู้ผลิตรายอื่น ๆ ดงันัน้ จึงขอระยะเวลา 
เพื่อให้บรษิัทได้สรุปข้อมูลทัง้หมด โดยบริษัทเชื่อมัน่ว่าจะสามารถติดตัง้และทดสอบอุปกรณ์งาน
ระบบ ส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิทัง้หมดทนัตามแผนทีจ่ะเปิดใหบ้รกิารภายใน 30 เดอืน 
และ 36 เดอืนแน่นอน 

3. ส าหรบัส่วนที่จะต่อขยายจากบางแคไปพุทธมณฑล เข้าใจว่าอยู่ในแผนแม่บทหลกัของรฐับาล จะ
น าเขา้เสนอคณะรฐัมนตรเีพื่ออนุมตักิ่อสรา้ง หลงัจากนัน้กจ็ะด าเนินการหาผูร้บัสมัปทานเดนิรถขนาน
กนัไป ซึง่หวงัว่าจะเป็นโอกาสทีด่ทีีบ่รษิทัจะไดม้โีอกาสเขา้ไปรบัใชร้ฐับาลและประชาชน 

นายรุง่โรจน์ ธนกรดิษฐ ์ผูถื้อหุ้น สอบถามดงันี้ 

1. ตามแผนแม่บทรถไฟฟ้า จะมโีครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายทีย่งัไม่ไดส้รา้งและยงั ไม่ไดป้ระมูลกค็อื
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงใต ้ส่วนโครงการทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้ง คอืโครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ และ
สายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิกค็งขยายไปอกีถงึพุทธมณฑลสาย 4 ทีค่าดว่าจะมี
ปัญหาคงเป็นรถไฟฟ้าสายสสีม้ที่เป็นสายเริม่ใหม่ยงัไม่ได้มสี่วนต่อขยายอะไร ส าหรบัค าถามที่ว่า
บรษิัทมคีวามมัน่ใจหรือไม่ว่าจะได้สมัปทานการเดนิรถ ไม่ว่าจะเป็นสมัปทานแบบ net cost หรอื 
gross cost ผูบ้รหิารมัน่ใจหรอืไม่ว่าทางบรษิทัจะได ้เพราะ BTS กม็ัน่ใจเหมอืนกนั ใน 5 ปี 10 ปี 
รถไฟฟ้ากจ็ะเหลอือยู่ไม่กี่สายในกรุงเทพ เพราะว่าทาง สนข. ก็เพิง่เริม่ว่าจะท าเป็นเฟส 2 เฟส 3 
ต่อไปคงเหลอืแค่สายสสีม้ทีย่งัไม่ใช่สว่นต่อขยาย เพราะทาง BTS กไ็ดร้ถไฟฟ้าสายสเีหลอืง รถไฟฟ้า
สายสชีมพ ูรถไฟฟ้าสายสทีองไปแลว้ บรษิทัเองกจ็ะเหลอือยู่ไม่กีส่าย นอกจากนี้ ทางบรษิทัมแีนวคดิ
ทีจ่ะไปลงทุนในต่างจงัหวดัหรอืไม่ เช่น ขอนแก่น โคราช ภูเกต็ พทัยา 

2. กรณีผูร้บัเหมาโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิช่วงสถานีวงับูรพา ทาง บมจ.อติาเลยีนไทย ดเีวลอ้ปเมนท ์
ท าแลว้เกดิปัญหาน ้าท่วม จะมผีลต่อการเปิดใชใ้นปี 2562 หรอืไม่ 

3. ตามที่บรษิัทได้สมัปทานรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายแล้ว อยากให้บริษัทได้พาไปชมสถานี
สนามไชยไดห้รอืไม่ 

ประธาน กล่าวว่าทางบรษิัทยนิดีเสมอที่ท่านผู้ถือหุ้นจะได้ไปชมผลงานของบรษิัท  ทางบรษิัทถือว่า      
เป็นเกยีรต ิและแจง้ใหฝ่้ายบรหิารไดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้ไปเยีย่มชมสถานีสนามไชย และไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่าทาง
บริษัทประกอบธุรกิจนี้  ระบบถนน ระบบราง ถ้าเราไม่มัน่ใจว่าเราดีที่สุดก็ค งไม่เข้าไปแข่งขัน 
เพราะฉะนัน้โครงการใดทีท่างบรษิทัเขา้แขง่ขนัขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดม้ัน่ใจว่าเราท าจรงิ และดว้ยคุณภาพ 
ด้วยราคา ด้วยบริการ ทุกอย่าง ส่วนจะได้หรอืไม่เป็นเรื่องของทางรฐับาลท่านจะเป็นผู้ตัดสนิ แต่เรา
มุ่งมัน่ทีจ่ะท าธุรกจิอนัน้ี และในอนาคตขา้งหน้า ถา้รฐับาลเปิดประมลูโครงการรถไฟฟ้า หรอืทางพเิศษใน
ต่างจงัหวดั บรษิทัคงเขา้ไปร่วมดว้ย ขอใหค้วามมัน่ใจกบัผูถ้อืหุน้ในลกัษณะน้ี 
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นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ลุ กรรมการบริษทั ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า  

1. เกีย่วกบัรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ตามแผนแม่บทหลกัรถไฟฟ้าที่ไดเ้ริม่ก่อสร้างกม็คีวามคบืหน้าทีใ่กลจ้ะ
เสรจ็แลว้ คาดว่าจะเปิดเดนิรถในอกีไม่กีปี่ขา้งหน้า ส าหรบัในสายทีบ่รษิทัท าอยู่และมโีอกาสทีจ่ะต่อ
ขยายไป มคีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะเป็นการเดนิรถต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ใหป้ระชาชนไดเ้ดนิทาง
โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนรถ ไม่ว่าจะเป็นสายสีม่วง สายสีน ้าเงิน ส่วนสายอื่น ๆ นัน้เชื่อว่า ดังที่
ประธานได้เรยีน บรษิัทมคีวามพรอ้มอย่างเต็มที่ทัง้เรื่องการปฏบิตักิาร คุณภาพ การเงนิ  ส าหรบั
โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ตามทีผู่ถ้อืหุน้ไดถ้าม ทางบรษิทัยงัรอความชดัเจนว่ารฐับาลจะด าเนินการ
ในรูปแบบใด ซึง่อยู่ระหว่างศกึษาจะเป็น net  cost หรอื gross cost  แต่สิง่หนึ่งทีบ่รษิทัเชื่อมัน่ คอื 
เราเชื่อมัน่ในประสทิธภิาพของบรษิัท ในผลการปฏิบตัิงานของบรษิัทว่าสามารถแข่งขนัได้เราก็มี
โอกาสสงูไม่น้อยกว่าบรษิทัอื่นในประเทศไทย สว่นจะไดแ้ค่ไหนอย่างไร ยงัตอ้งชีว้ดักนัในขัน้ตอนการ
ประมูล แต่กม็คีวามเป็นไปไดสู้งเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสสีม้ต้องเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิที่
สถานีศูนยว์ฒันธรรม ซึง่บรษิทักส็ามารถบรหิารจดัการไดใ้นสิง่ทีเ่กดิความสะดวกกบัประชาชนมาก
ทีสุ่ด ฉะนัน้โอกาสของบรษิทัส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าในสายสสีม้ บรษิัทกม็โีอกาสทีสู่งที่จะชนะใน
การประมลู สว่นสายอื่น ๆ หลงัจากนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างท าแผนแม่บทในระยะที ่2 อยู่มทีัง้ใน
กรุงเทพและหวัเมอืง  ประเทศไทยคงจะไม่เตบิโตเฉพาะกรุงเทพ คงต้องเตบิโตในทีอ่ื่น ๆ อกี ไม่ว่า
จะเป็นโคราช เชยีงใหม่ เพราะฉะนัน้บรษิทัเชื่อว่าเรายงัมธีุรกจิระบบรางไปอกีไกลมาก และเชื่อว่า
รฐับาลกค็งเน้นระบบ  PPP เพราะฉะนัน้กเ็ป็นโอกาสของบริษัทอีกที่จะได้มีโอกาสในธุรกิจอนันี้ 
ฉะนัน้ใหผู้ถ้อืหุน้มัน่ใจไดเ้ลยว่าในธุรกจิระบบรางนัน้ บรษิทัเองเดนิหน้าไปอย่างเตม็ที่ 

2. สว่นเรื่องของปัญหาน ้าท่วมบรเิวณสถานีวงับรูพาซึง่ก่อสรา้งโดย ITD นัน้ เบือ้งตน้ตอ้งยอมรบัก่อนว่า
การก่อสร้างทางรถไฟฟ้าในประเทศไทยนัน้เป็นสิง่ที่ยาก ซึ่งเชื่อว่า ITD อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา 
และรฟม.กต็ระหนกัเรื่องนี้ดเีพราะว่านายกรฐัมนตรสีัง่การมาแลว้ในมาตรา 44 ว่าต้องเปิดด าเนินการ
ใหเ้รว็ทีส่ดุ และจากทีบ่รษิทัตดิตามอยู่กม็กีา้วหน้าดขีึน้เป็นล าดบั และคาดว่าจะแกปั้ญหาไดใ้นเรว็ ๆ นี้ 
โดยรวมแลว้มคีวามเหน็ว่าไม่น่าจะมผีลกระทบกบัแผนการเปิดเดนิรถ เพราะระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จประมาณปี 2561 ปีนี้คงจะสร้างเสร็จทนัก าหนด เมื่อเสร็จแล้วก็ยังพอมีเวลาให้ทางเรา
สามารถเข้าไปด าเนินการติดตัง้ระบบได้ต่อ ส่วนคุณภาพของงานที่แล้วเสร็จจะดีหรือไม่ จะมี
กระบวนการตรวจสอบทางวศิวกรรมอยู่แล้ว เราเชื่อว่า รฟม. กบั ITD จะต้องส่งมอบผลงานสิง่ที่ดี
ใหก้บับรษิทัอย่างแน่นอน  

นางสาวนุสรา ปัญจะเทวคปุต ์ผูถ้ือหุ้น สอบถามเกีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงสว่นต่อขยายทีจ่ะ
ไปทางราษฎรบ์รูณะจะเชื่อมไปยงัทุ่งครุดว้ยใช่หรอืไม่ และเป็นไปไดห้รอืไม่ ทีใ่นอนาคตสายนี้จะเชื่อมกบั
รถไฟฟ้าสายสเีหลอืง 

นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ลุ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าในเรื่องเสน้ทางต้องไปตรวจสอบขอ้มูล 
เน่ืองจากตอนน้ีโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงอยู่ระหว่างขัน้ตอนออกแบบและสรุปว่าจะสรา้งเสน้ทางใด 

ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับราวจับในตู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีความแตกต่างกับ BTS 
โดยเฉพาะในช่วงตู้ตอนทา้ยซึ่งไม่มรีาวจบั ในแง่ความปลอดภยัของผูโ้ดยสารที่ ยนือยู่จะไม่มทีีจ่บัเลย 
ทางฝ่ายเทคนิคของบรษิทัมแีผนทีจ่ะปรบัปรุงเพิม่เตมิหรอืไม่ ขอ้สงัเกตประการทีส่อง คอื สถานีสุขุมวทิ
ทีช่่องจ าหน่ายตัว๋โดยสาร ซึง่มผีูโ้ดยสารทีร่อควิเพื่อซือ้ตัว๋จ านวนมากท าใหไ้ม่ไดร้บัความสะดวกในการ
เดนิทางในเวลาทีเ่ร่งรบี บรษิทัมทีางแกไ้ขอย่างไรหรอืไม่  

ประธาน ชีแ้จงว่าอยู่ระหว่างการแกไ้ข  
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นายวฒิุพงศ ์เหลืองสิริวงศ ์ผู้ถือหุ้น แสดงความเหน็ว่าตามสถานีรถไฟฟ้าควรจดัใหม้หีอ้งน ้าและสุขา
บรกิารผูโ้ดยสารดว้ย 

นายส าเริง ย่ิงถาวรสุข ผูถื้อหุ้น สอบถามเกีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิว่าการเชื่อมต่อกบัส่วน
ต่อขยาย รถไฟฟ้าสายสมี่วง จะต้องเปลีย่นขบวนหรอืจะต้องเสยีค่าแรกเขา้ใหม่หรอืไม่ หรอืว่าเป็นการ
จ่ายครัง้เดยีวแลว้เดนิทางไดต้ลอดทุกสาย 

นายพงษ์สฤษด์ิ  ตนัติสุวณิชยก์ลุ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่ารถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิทัง้วงที่บรษิัทเป็น
ผูด้ าเนินการนัน้ มคี่าแรกเขา้ครัง้เดยีวเช่นเดมิ ไม่มกีารเกบ็ซ ้าซอ้นกนั แต่รถไฟฟ้าสายสมี่วงซึ่งบรษิัท
เป็นผูร้บัจา้งใหบ้รกิารเดนิรถ ผู้โดยสารสามารถใช้บตัรร่วมกนัได ้ซึง่ปัจจุบนัมโีปรโมชัน่ไม่มคี่าแรกเขา้ 
แต่ในอนาคตเป็นอย่างไรอยู่ระหว่างการพจิารณาของ รฟม. อย่างไรกต็ามโดยหลกักม็แีนวคดิทีจ่ะใหค้่า
โดยสารต ่าอยู่แลว้ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรบัประชาชน 

ประธาน  กล่าวขอบคุณผู้ถอืหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ 
และเมื่อไม่มกีจิการอื่นใดทีจ่ะตอ้งพจิารณา ประธานจงึปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 17.30 น. 
 

 ลงชื่อ   ดร.วรีพงษ์   รามางกรู   ประธานทีป่ระชุม   

ลงชื่อ  นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์      ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม  

ลงชื่อ  นางมนสัวรี ์ ทรพัยช์วโรจน์     ผูบ้นัทกึการประชุม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 




