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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 
วนัองัคารท่ี 5 เมษายน 2559 

ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชัน้ 3 แอทธินี ทาวเวอร ์
 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เร่ิมการประชุมเวลา 14.05 น. 

มีผูเ้ข้ารว่มประชุมดงัน้ี 

1) กรรมการบริษทัท่ีเข้ารว่มประชุม  

1.  ดร. วรีพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
2.  นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ รองประธานกรรมการบรษิทั 
  ประธานกรรมการบรหิาร 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3.  นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร กรรมการบรษิทั   (กรรมการอสิระ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
4.  พล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     
5.  พล.อ.ส าเภา ชศูร ี กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  
6.  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการตรวจสอบ 
7.  นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
8.  นายสพุงศ ์ชยุตสาหกจิ กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
9.  ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั  
10. นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ กรรมการบรษิทั 
11. นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั 
12. นายธนา จานุสรณ์ กรรมการบรษิทั 
13. นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู กรรมการบรษิทั 
14.ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร 
 กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง และกรรมการผูจ้ดัการ 
15. นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร 
 กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง และกรรมการผูจ้ดัการ 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1  :   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                   
ประจ าปี 2559 

 

    สิง่ทีส่่งมาด้วย 1 
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2) กรรมการบริษทัท่ีไม่ได้เข้ารว่มประชุม  

1.นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชยก์ุล   กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และ 
     กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

(ลาประชุมเน่ืองจากตดิภารกจิ) 

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. นางสาวพรพมิล  เชดิชชูยั รองกรรมการผูจ้ดัการ พฒันาธุรกจิ 
7. นายอลัวนิ  จ ี รองกรรมการผูจ้ดัการ  สนบัสนุนปฏบิตักิาร 
8. นางมนสัวรี ์ ทรพัยช์วโรจน์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ งานก ากบัดแูล 

4) ผูส้อบบญัชี 

 1. นางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนนัตก์ุล บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

5) ท่ีปรกึษากฎหมาย 

 1. นายกติพิงศ ์อุรพพีฒันพงศ ์ บรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี ่จ ากดั  
2. นางสาวสาวติร ีตรนีวรตัน์  เดอะลจีสิท ์กรุ๊ป    (ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน) 

6) ท่ีปรกึษาการเงิน 

 1. นายวชัรนิทร ์ เลศิสวุรรณกุล บรษิทั แอดไวเซอรี ่พลสั จ ากดั 

7) ผูแ้ทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุ้น 
1. นางทพิาภรณ์ อุนศริ ิ

8) ผูถ้ือหุ้นท่ีเข้าประชุม 

ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 11 มนีาคม 2559 ปรากฏจ านวนผู้ถือหุ้นที่มสีทิธเิขา้ร่วม
ประชุมทัง้สิน้ 48,417 ราย จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายทัง้หมด 15,285,000,000 หุน้ โดยในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 
2559 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้ดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ ณ เวลาทีเ่ปิดประชุมเวลา 14.05 น. จ านวน 2,626 ราย รวม
จ านวนหุน้ทัง้สิน้ 10,593,285,626 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 69.3051  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด และในเวลาปิดรบั
ลงทะเบยีนมผีูถ้อืหุน้จ านวนทัง้สิน้ 3,206  ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 10,710,692,237 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.0732  ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึครบเป็นองคป์ระชุมตามข้อบังคับบริษัทซึ่งก าหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

โดยในจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 3,206 ราย มผีูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหน้ายวฑิูร  เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทน จ านวน 867 ราย จ านวนหุน้รวม  1,695,749,647 หุน้ 

ก่อนจะเริม่พิจารณาตามระเบยีบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุการบรษิัทชี้แจงเกี่ยวกบัวธิปีฏบิตัิของบรษิัทในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และการลงคะแนนเสยีง  
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เลขานุการบริษทั  ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ารายละเอยีดขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนและกตกิาการนับคะแนน บรษิทัไดช้ีแ้จง
รายละเอยีดไวใ้นหน้า 34 ของหนงัสอืเชญิประชุมตามทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ สรุปสาระส าคญัคอื 

1. ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ ฝ่ายเลขาฯได้ท าการรวบรวมคะแนนและประมวลผล
ล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายจากเดอะ ลี จิสท์ กรุ๊ปได้สอบทาน           
ความถูกตอ้งแลว้ 

ทัง้นี้ รวมถงึคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะใหน้ายวฑิรู  เตชะทศันสุนทร  กรรมการอสิระเขา้ร่วมประชุมแทน และ
ไดแ้สดงเจตนาออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้   

2.   ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสยีง จึงขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการ
ลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง แสดงเจตนาลงในบตัรลงคะแนนทีฝ่่ายเลขาฯ จดัเตรยีมใหโ้ดยขอใหย้กมอืแสดงตวั
เพื่อใหเ้จา้หน้าทีเ่กบ็เฉพาะบตัรลงคะแนนทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงดงันัน้จ านวนเสยีงทีเ่หลอืจะถอืว่าเหน็ดว้ยทัง้หมด  

3. เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน ขอเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 2 ท่าน เพื่อร่วมเป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนนร่วมกบั
ทีป่รกึษากฎหมายทีจุ่ดตรวจสอบผลการนบัคะแนน 

ในการตรวจนับคะแนนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน คอื นายสุทธชิยั  ชยักติติรตันา และ นางสาวภทัธรีา  วลัลภศริ ิอาสาในการเป็น
สกัขพียานตรวจนบัคะแนนร่วมกบั นางสาวสาวติร ีตรนีวรตัน์ ทีป่รกึษากฎหมายจากเดอะลจีสิท ์กรุ๊ป 

ระเบียบวาระท่ี 1 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 

ประธานแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการพจิารณาแล้ว เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นอนุมัตงิบแสดง
ฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งงบการเงินนี้ได้ผ่านการ
พจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ 
โดยมรีายละเอยีดในสรุปขอ้มลูทางการเงนิปี 2558  

ประธานขอใหน้างพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

นางพเยาว ์ มริตตนะพร  กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัผลการด าเนินงานในปี 2558 ว่าบรษิทั 
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หรอื บอีเีอม็ (BEM)ไดจ้ดทะเบยีนควบบรษิทัเมื่อวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 และหลกัทรพัยข์องบรษิทัได้เขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อ
วนัที ่5 มกราคม 2559 ซึง่ไดร้บัความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก หลกัทรพัย ์BEM ไดร้บัการจดั
อนัดบัอยู่ในกลุ่มดชันี SET 100 รวมทัง้ไดร้บัคดัเลอืกเขา้ค านวณในดชันี MSCI Global Index   

ในปี 2558 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ จ านวน 2,650 ลา้นบาท ในส่วนของรายได้เพิม่ขึน้
ทัง้รายไดค้่าผ่านทางและรายไดค้่าโดยสาร โดยรายได้ค่าผ่านทางเพิม่ขึน้ 330 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 
จากปริมาณจราจรบนทางพิเศษที่ย ังคงมีการเติบโต รายได้ค่า โดยสารเพิม่ขึน้ 126 ลา้นบาท หรอื
ร้อยละ 5.6 จากการเติบโตของจ านวนผู้โดยสารและการปรบัอตัราค่าโดยสาร อย่างไรก็ตามบริษัทมี
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 729 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าผ่านทาง 
ต้นทุนค่าโดยสาร และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวกบัการซื้อคนืหุน้กู้ ท าใหก้ าไรสุทธใิน ปี 2558 ลดลงจากปีก่อน
เลก็น้อย 
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สนิทรพัย์รวม ณ สิ้นปี 2558 มีจ านวน 78,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.56 ส่วนของ         
ผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2558 มจี านวน 29,130 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 11.15  

ส าหรบัปี 2559 บรษิทัจะเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ประมาณ
เดอืนสงิหาคม 2559  และรถไฟฟ้าสายสมี่วงในวนัที ่12 สงิหาคม 2559 ซึง่ทัง้สองโครงการนี้  จะท าใหบ้รษิทั
มรีายไดเ้พิม่สงูขึน้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 

นายทองอินทร ์แสงงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกบัวาระในหนังสอืเชญิประชุมว่าเหตุใดจงึไม่มวีาระ
รบัรองรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นร่วมฯ ทีจ่ดัประชุมเมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาตสิริกิติิ ์ซึง่ไดต้ดิตามขอรายงานการประชุมจากบรษิทั และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย
เจา้หน้าทีข่องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดแ้จง้ว่าตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ร่วมจาก
บรษิทัภายในก าหนดระยะเวลา และครบถ้วนแล้ว แต่ทางนายทองอนิทร์และพวกไม่ได้รบัรายงานการ
ประชุมดงักล่าวแต่อย่างใด โดยการจดัประชุมผูถ้ือหุน้ร่วมในครัง้นัน้นายทองอนิทร์เหน็ว่าบรษิัทมกีาร
ด าเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในการแต่งตัง้ให ้ดร.วรีพงษ์  รามางกูร เป็นประธาน  ทีป่ระชุม ซึ่ง 
นายทองอนิทรแ์ละพวกได้ยื่นค ารอ้งต่อศาลแพ่งเพื่อขอเพกิถอนมติการประชุมทัง้หมด โดยบรษิทัได้มี
การแต่งตัง้ทนายขึน้ต่อสูค้ด ี 

นางทิพาภรณ์ อุนศิริ ผู้แทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น เสนอต่อที่ประชุมว่าขอให้ผูถ้ือหุ้นซกัถามให้
ตรงตามวาระการประชุม เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวม และเป็นการซกัถามเชงิสรา้งสรรค ์ 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น  ไม่เห็นด้วยต่อข้อทกัท้วงของผู้แทนอาสาพิทกัษ์สทิธิผ์ู้ถือหุ้น 
เน่ืองจากผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามพรบ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และบรษิทัเริม่ประชุมชา้กว่า
ทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมประมาณ 10 นาท ีจงึขอให้บรษิทัปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
หลกัธรรมาภบิาล  

นายสมชัย สุชาติเจริญย่ิง ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท โดยขอให้
คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเปิดให้บร ิการช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าผลการ
ก่อสร้างโครงการมีความคบืหน้าเป็นอย่างไร และจะสามารถเปิดให้บริการเมื่อใด ตรงตามก าหนด
ระยะเวลาทีร่ะบุไวห้รอืไม่ 

นางพเยาว ์ มริตตนะพร  กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าโครงการทางพเิศษสายศรรีชั -  
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร มีก าหนดการเปิดให้บริการตามที่ระบุในสญัญาสมัปทานช่วง
กลางเดอืนธนัวาคม 2559 อย่างไรกต็ามการด าเนินก่อสรา้งโครงการน้ี สามารถด าเนินการก่อสรา้งไดเ้รว็
กว่าที่ก าหนดไว้ โดยปัจจุบนังานก่อสร้างมีความคบืหน้าร้อยละ 92.6 ของแผนงานทัง้หมด งานด้าน
โยธาคาดว่าจะเสรจ็ภายในเดอืนพฤษภาคม 2559 ซึง่คาดว่าจะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดช้่วงปลายเดอืน
กรกฎาคม - ต้นเดอืนสงิหาคม 2559 ทางพเิศษสายนี้มรีะยะทางรวม 17 กโิลเมตร คาดการณ์ว่าจะมี
ปรมิาณรถทีใ่ชบ้รกิารในปีแรกประมาณ 88,000 เทีย่วต่อวนั จุดเชื่อมต่อโครงการม ี8 แห่ง ประกอบดว้ย 

1. จุดเชื่อมต่อกบัถนนกาญจนาภเิษกดา้นตะวนัตก เขา้สูด่่านฉิมพล ี

2. จุดเชื่อมต่อกบัถนนราชพฤกษ์ เขา้สูด่่านตลิง่ชนั 

3. จุดเชื่อมต่อทางยกระดบับรมราชชนนี (ขาเขา้เมอืง) หรอืปากทางเขา้ถนนชยัพฤกษ์เขา้สู่ด่าน
บรมราชชนนี 
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4. จุดเชื่อมต่อถนนสริินธร ถนนเทิดพระเกียรติ และพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟบางบ าหรุ เข้าสู่ด่าน
บางบ าหรุ 

5. จุดเชื่อมต่อถนนจรญัสนิทวงศ ์และโครงการสะพานเกยีกกาย(ในอนาคต)เขา้สูด่่านบางพลดั 

6. จุดเชื่อมต่อถนนจรญัสนิทวงศ์ บรเิวณหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขา้สู่ด่าน
บางกรวย 

7. จุดเชื่อมต่อกบัถนนประชาราษฎรส์าย 1 ถนนรชัดาภเิษกฝัง่พระนคร ถนนพบิูลสงคราม เขา้สู่ด่าน
สะพานพระราม 7 ซึง่ด่านน้ีจะเป็นด่านทีเ่ป็นขาเขา้ และด่านขาออก 

8. จุดเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช เข้าสู่ด่านบางซื่อ 1 และบางซื่อ 2 รวมทัง้จุดเชื่อมต่อกับถนน
ก าแพงเพชร 2 เขา้สูด่่านก าแพงเพชร 2 

นายสมชยั สุชาติเจริญย่ิง ผูถื้อหุ้น สอบถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัความคบืหน้าการด าเนินการก่อสรา้งงาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงว่าผลการก่อสรา้งโครงการเป็นอย่างไร และเปิดใหบ้รกิารเมื่อใด  ตรงตาม
ก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุไวห้รอืไม่ 

ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์  กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง   
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อตามก าหนดเดมิคาดว่าจะแลว้เสรจ็ช่วงเดอืนธนัวาคม 2559 ทัง้นี้ ไดม้กีารเร่งเปิด
ใหบ้รกิารก่อนก าหนด ประมาณ 4 เดอืน แต่เนื่องจากก่อนขัน้ตอนก่อนเปิดใหบ้รกิาร ต้องทดสอบรวม
ระบบเดนิรถระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงกบัระบบของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล อกีทัง้
โครงการนี้บรษิทัได้ท าสญัญาไวก้บัผูร้บัเหมา 4 รายซึง่ต้องมกีารทดสอบระบบร่วมกนั เช่น มขี ัน้ตอน
การทดสอบโดยน าผูโ้ดยสารมาทดลองใช้ระบบ การจ าลองเหตุการณ์เสมอืนจรงิ ทดลองเดนิรถไฟฟ้า 
จนกระทัง่ทมีวศิวกรอสิระเหน็ว่าสามารถเปิดใหบ้รกิารไดโ้ดยผ่านเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้เพื่อใหไ้ด้
ระบบมาตรฐานและเกดิความปลอดภยัต่อผูใ้ชบ้รกิาร หากผลการทดสอบรวมระบบไดม้าตรฐาน มคีวาม
ปลอดภยัทัง้ระบบ จงึเปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการ  

ประธาน ใหค้วามเหน็ว่าบรษิทัควรมกีารเชญิผูถ้อืหุน้ทีส่นใจ เขา้ร่วมเยีย่มชมการทดสอบระบบรถไฟฟ้า
สายสมี่วงดว้ย   

ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์  กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่าช่วงก่อนเปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้า
สายสมี่วงช่วงเดอืนมถุินายน 2559 บรษิัทจะน าส่งหนังสอืเชญิท่านผูถ้อืหุน้ทดลองใชบ้รกิาร โดยถอืว่า   
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทจะเป็นผู้โดยสารคนแรกของบริษัท ทัง้นี้ ตามวัน เวลา ที่ก าหนดโดย
แบ่งเป็นช่วงเชา้ (07.00-09.00 น.) และช่วงเยน็(16.00-18.00 น.)  โดยจะระบุสถานีทีส่ามารถใชบ้รกิาร 
แต่จะออกทีส่ถานีใดกไ็ด ้ทัง้นี้ เพื่อเป็นการกระจายจ านวนผูใ้ช้บรกิารให้เหมาะสม หรอืหากมขีอ้สงสยั
สามารถสอบถามเพิม่เตมิทีบ่รษิทั  

นายสมชยั สุชาติเจริญย่ิง ผู้ถือหุ้น ใหค้วามเหน็ว่าส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงนัน้ หากบรษิทั
สามารถเร่งรดัให้เปิดบรกิารได้เรว็กว่าก าหนดได้เรว็ขึ้นเท่าใด เท่ากบับรษิัทได้ก าไรมากเพิม่ขึน้ด้วย 
และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงเร่งด่วน 

ประธาน ชีแ้จงว่าโครงการสว่นใหญ่ของบรษิทัเกอืบทุกโครงการ โดยปกตแิลว้การด าเนินการก่อสรา้งจะ
แลว้เสรจ็ก่อนก าหนดสญัญา และเปิดใหบ้รกิารเรว็กว่าก าหนด  
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นายสมชยั สุชาติเจริญย่ิง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกบัการเชื่อมต่อสถานีเตาปูนและสถานีบางซื่อว่ามี
ความคบืหน้าอย่างไรบ้าง โดยเหน็ว่าหากบรษิทัรบัด าเนินการในการเชื่อมต่อทัง้สองสถานีนี้น่าจะเพิม่
ความสะดวกใหก้บัผูโ้ดยสารสามารถไม่ตอ้งขึน้-ลง จากสถานีเตาปนูเพื่อต่อรถไฟฟ้าทีส่ถานีบางซื่อ  

ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์  กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงว่าโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเชื่อมต่อระหว่าง
สถานีบางซื่อ และสถานีเตาปนู บรษิทัไดเ้จรจากบั รฟม. จนไดข้อ้สรุปแลว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพจิารณา
ของคณะรฐัมนตร ี

นางทิพาภรณ์ อนุศิริ ผูแ้ทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบรษิทัประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการ
ต่อตา้น ปัญหา Corruption กบัสถาบนั IOD เพื่อความโปร่งใสในการบรหิารงาน หรอืไม่  

นางพเยาว ์มริตตนะพร  กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงดงันี้ 

1. บรษิทัไดม้กีารก าหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ โดยก าหนดแนวทางปฏบิตัทิี่
เหมาะสมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ผ่านจรรยาบรรณบรษิทั 

2. ก่อนการควบรวม BECL และ BMCL ไดร้บัการประเมนิ Anti – Corruption Progress Indicator จาก 
IOD อยู่ในระดบั 3 มคีวามกา้วหน้าเพิม่ขึน้จากเดมิทีไ่ดร้ะดบั 2 

3. เมื่อควบรวมเป็น BEM แลว้ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการศกึษาและรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการประเมนิ
ภาพรวมของทัง้ 2 ธุรกจิ คอื ธุรกจิทางพเิศษ และธุรกจิรถไฟฟ้า 

นายไพบูลย ์ พงศพ์ทุธิพนู ผูถื้อหุ้น สอบถามดงันี้ 

1. เพราะเหตุใดบตัรรถไฟฟ้าทีไ่ดร้บัแจกจากการประชุมผูถ้อืหุน้ จงึไม่สามารถใชง้านได ้ 

2. โครงการ PPP ที่เป็น Fast Track หากบรษิัทไดเ้ขา้ไปประมูลงานจะมแีผนเรื่องแหล่งเงนิทุน
อย่างไร  ตอ้งมกีารเพิม่ทุนหรอืไม่ 

ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์  กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงว่าบตัรรถไฟฟ้าที่เป็นบตัรรุ่นเก่า จะไม่สามารถ
น ามาใช้ได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการพฒันาระบบเพื่อรองรับระบบตัว๋ร่วม เพื่อที่จะให้บตัรรถไฟฟ้า
สามารถใชไ้ดท้ัง้ระบบรถไฟฟ้าสายสมี่วง และระบบรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

นางพเยาว์ มริตตนะพร  กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายบริหารจัดการ
เกีย่วกบัแหล่งเงนิทีจ่ะน ามาใชส้ าหรบัการลงทุนในโครงการต่างๆเพิม่เตมิว่า ในการควบรวมนัน้ บรษิทั
รวมความแขง็แกร่งของ BECL และศกัยภาพดา้นความเจรญิเตบิโตของ BMCL ไวด้ว้ยกนั ในการด าเนิน
โครงการในลกัษณะ Fast Track ถงึแมว้่าจ าเป็นต้องใชเ้งนิลงทุนสงู แต่บรษิทัมกี าไรสะสมและก าไรจาก
การด าเนินงานแต่ละปี ประกอบกบัแหล่งเงนิทุนจากสนิเชื่อทีม่ตี้นทุนทางการเงนิต ่าเพยีงพอทีจ่ะบรหิาร
จดัการได้ดงัเช่น การด าเนินการก่อสร้างโครงการทางพเิศษสายศรรีชั -วงแหวน รอบนอกฯ ที่ใช้เงนิ
ลงทุนประมาณ 25,000 ลา้นบาทนัน้ บรษิทักไ็ม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเพิม่ทุน มเีพยีงการใชเ้งนิทุนจาก
การด าเนินงานกบัการขอสนิเชื่อเพิม่เตมิเท่านัน้ ในสว่นของต้นทุนทางการเงนิ เดมิบรษิทั BECL ต้นทุน
การเงนิต ่ากว่า BMCL  เน่ืองจาก BECL ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติจาก TRIS ในระดบั A ขณะที ่BMCL 
ยงัไม่เคยได้รบัการจดัอนัดบัเครดติ เมื่อรวมทัง้สองบรษิัทแลว้ BEM ได้รบัการจดัอนัดบัเครดติอยู่ใน
ระดบั A Stable ท าใหบ้รษิทัสามารถหาแหล่งเงนิทุนทีม่ตีน้ทุนทางการเงนิต ่าเช่นเดมิ ไม่จ าเป็นต้องเพิม่
ทุนแต่อย่างใด 
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นายสมชัย สุชาติเจริญย่ิง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากบรษิัทมแีหล่งเงนิเพิม่เติมเช่นนี้แล้วบรษิัทจะมี
แผนในการออกหุน้กูห้รอืไม่  

นางพเยาว ์มริตตนะพร  กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่า  บรษิทัจะเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณา การออก
และเสนอขายหุน้กู ้ในวาระที ่7 ซึง่คาดว่าบรษิทัจะเสนอขายใหเ้ฉพาะผูล้งทุน สถาบนั เนื่องจากในการ
ออกหุน้กูข้องบรษิทัคาดว่าอตัราดอกเบี้ยจะค่อนขา้งต ่า ผูล้งทุนสถาบนัสามารถรบัดอกเบี้ยต ่าได้และ  
จะถอืหุน้กูร้ะยะยาว หากเสนอขายหุน้กูใ้หผู้ซ้ือ้รายย่อย คาดว่าจะไม่เป็นทีส่นใจมากนกั 

นายสมชัย สุชาติเจริญย่ิง ผู้ถือหุ้น  สอบถามเกี่ยวกบัประมาณการรายได้ที่บริษัทคาดว่าจะได้รบั
ภายหลงัจากการเปิดใหบ้รกิารโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ และโครงการรถไฟฟ้า
สายสมี่วง  

นางพเยาว์ มริตตนะพร  กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงว่า  ส าหรบัโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน       
รอบนอกฯ คาดว่าจะมปีรมิาณรถใช้บรกิารในปีแรกเฉลี่ยประมาณ 88,000 เที่ยวต่อวนั โดยมีอตัรา     
ค่าผ่านทาง 50 บาท (รถ 4 ลอ้) และสว่นรถไฟฟ้าสายสมี่วงเป็นไปตามทีร่ะบุในสญัญาสมัปทาน  

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เติม ประธานจงึแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องออกเสยีง
ลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานใหท้ีป่ระชุมทราบ 

ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2558 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ           
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึง่งบการเงนินี้ได้ผ่าน
การพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทั โดยมรีายละเอยีดในสรุปขอ้มลูทางการเงนิปี 2558 ทีไ่ดน้ าสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพรอ้ม
กบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 

นายต่อพงศ์  ว ัจนะสวัสด์ิ ผู้ถือหุ้น  ได้กล่าวชมเชยนโยบายของบริษัทหากเปรียบเทียบกับ            
งบการเงินปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าการควบรวมสองบริษัท ท าให้ทิศทางของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น        
ท าใหบ้รษิทัไดก้ารจดัอนัดบัเครดติจาก TRIS อยู่ในระดบั A Stable ถอืว่างบการเงนิทีม่ผีลประกอบการ
ทีด่อีนาคตฐานะทางการเงนิของบรษิทัน่าจะดขีึน้ 

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนโดยเลขานุการบรษิทัแจง้ต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ มผีูถ้ือหุ้น
มอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจ านวน 
1,695,749,647 เสยีง   เห็นด้วยจ านวน 1,695,706,370 เสียง    ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-    งดออกเสียง 
43,277 เสยีง 
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ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้    10,709,672,697 เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,705,159,064   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9963 

ไม่เหน็ดว้ย   390,522 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0036 

งดออกเสยีง                      4,123,111 เสยีง  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ               
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล 

ประธานขอใหน้างพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

นางพเยาว ์ มริตตนะพร  กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบรษิทัมกี าไรสะสมตามงบเฉพาะ
กจิการที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 4,611,032,491 บาท บริษัทจึงสามารถ
พจิารณาจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36 ซึง่ห้ามจ่ายเงนิปันผลจากเงนิ
ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการ
จ่ายเงนิปันผลใหจ้่ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนี้ตามขอ้บงัคบัขอ้ 37 บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายใน
ปี 2558 จ านวน 490,000 บาท 

รายละเอยีดก าไรสะสมตามงบเฉพาะกจิการทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรปรากฏตามหนังสอืเชญิประชุม หน้า 7 ใน
ขอ้ 2. ของสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559 
พจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท เป็นเงนิ 
1,069.95 ลา้นบาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมส่วนทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรซึง่เสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 23  
โดยผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีคนืได้เท่ากบั เงนิปันผลคูณยี่สบิสามส่วนเจด็
สบิเจด็ โดยก าหนดใหว้นัจนัทรท์ี ่18 เมษายน 2559 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื่อ
สทิธใินการรบัเงนิปันผล และใหร้วบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้วนัองัคารที ่
19 เมษายน 2559 ขึน้เครื่องหมาย XD วนัจนัทรท์ี ่11 เมษายน 2559 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลปี 2558 
วนัศุกรท์ี ่29 เมษายน 2559 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

เลขานุการบริษัท  ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนโดยเลขานุการบรษิทัแจง้ต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ มผีูถ้ือหุ้น
มอบฉันทะให้นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้อ อกเสียงลงคะแนนจ านวน 
1,695,749,647 เสยีง   เหน็ดว้ยจ านวน 1,695,706,370 เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย  -ไม่ม-ี   งดออกเสยีง 
43,277 เสยีง 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้    10,709,732,141 เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,708,712,653   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9958 

ไม่เหน็ดว้ย   442,239 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0041 

งดออกเสยีง                      577,249 เสยีง  

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการ
จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท เป็นเงนิ 1,069,950,000 บาท โดยเป็นการจ่าย
จากก าไรสะสมส่วนทีย่งัไม่ได้จดัสรรซึง่เสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 23 โดยผูถ้ือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดติภาษคีนืไดเ้ท่ากบัเงนิปันผลคูณยีส่บิสามส่วนเจด็สบิเจด็  โดยมวีนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ 
(Record Date) เพื่อสทิธริบัเงนิปันผล ในวนัที ่18 เมษายน 2559 และใหร้วบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้โดยวธิี
ปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้วนัที่ 19 เมษายน 2559 ขึน้เครื่องหมาย XD วนัที ่11 เมษายน 2559 
และก าหนดจ่ายเงนิปันผลปี 2558 วนัที ่29 เมษายน 2559  

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งในการประชุมสามญั
ผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริม่การพจิารณาในวาระนี้ ตนเองและกรรมการที่ออกจากต าแหน่งใน       
ปีแรกในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ขอไม่เขา้ร่วมการประชุมจนกว่าจะพจิารณาวาระนี้แลว้เสรจ็ และขอให้
นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์รองประธานกรรมการบรษิัทเป็นผู้ด าเนินการในฐานะประธานที่ประชุมส าหรบั
วาระนี้แทน 

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท ขอให้พล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

พล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชีแ้จงว่าตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 14 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี โดย
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัการจดทะเบยีนนัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัฉลากกัน
ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งตาม
วาระซึง่อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 นี้ กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งในปีแรกโดยใช้วธิจีบัฉลาก  
6 คน คือ 1. ดร.ว ีรพงษ์  รามางกูร   2. พล.อ.ส าเภา ชูศร ี   3. นางว ัลลภา อ ัสสกุล             
4. ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต ์ 5. นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์และ 6. นายธนา จานุสรณ์   

ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที ่1/2559 ซึง่ประชุมในวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์
2559 ไดพ้จิารณาการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 6 คนในรอบปีทีผ่่านมาแลว้เหน็ควร
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559   
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พจิารณาแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 6 คน คอื 1.ดร.วรีพงษ์ รามางกูร   2.พล.อ.ส าเภา ชูศร ี   
3.นางวลัลภา  อสัสกุล  4.ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์  5.นายวรีะพงศ ์ ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ และ 6.นายธนา 
จานุสรณ์  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่งซึ่งมรีายละเอยีดขอ้มูลกรรมการทัง้ 6 คน ในหนังสอื
เชญิประชุม หน้า 9 – 24 

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์รองประธานกรรมการบริษทั ชีแ้จงเพิม่เตมิว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
ไม่รวมกรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อพจิารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2559 เพื่อลงมตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 6 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่งตามทีค่ณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 

ไม่มผีู้ใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เติม ประธานจงึขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงมติ และเพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงแต่งตัง้กรรมการทัง้ 6 คน แยกเป็น
รายบุคคล  

เลขานุการบริษทั  ชีแ้จงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง  
ส าหรบัวาระน้ีบรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีง จากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองทุกราย เพื่อน าไปใช้
ในการตรวจนับคะแนนเสยีงตามแนวทางปฏิบตัิของ ก.ล.ต. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัทจะ
ตรวจสอบการลงคะแนนตามทีเ่จตนาทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ 

ที่ประชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนโดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผีู้ถือหุ้น
มอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจ านวน 
1,695,749,647 เสยีง ดงันี้ 
 เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 

1.  ดร.วรีพงษ์ รามางกรู     1,663,459,868 31,822,388      467,391 

2.  พล.อ.ส าเภา ชศูร ี 1,663,715,913 31,866,548 167,186 

3.  นางวลัลภา  อสัสกุล    1,457,749,253 238,000,394 - 

4.  ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต ์   1,485,992,365      209,714,005       43,277 

5.  นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ 1,522,207,593 173,542,054 - 

6.  นายธนา  จานุสรณ์      1,522,163,433 173,542,937       43,277 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนเป็นรายบุคคล ดงันี้ 

1. ดร.วรีพงษ์ รามางกรู 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้  10,709,896,754    เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,599,497,861   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   98.9898 

ไม่เหน็ดว้ย   108,166,128 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     1.0101 

งดออกเสยีง                      2,232,765 เสยีง  
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2. พล.อ.ส าเภา  ชศูร ี

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้  10,709,896,754   เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,595,245,218 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   98.9406 

ไม่เหน็ดว้ย   113,433,994 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     1.0592 

งดออกเสยีง                      1,209,042 เสยีง  

3. นางวลัลภา  อสัสกุล 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้   10,709,896,754  เสยีง 
เหน็ดว้ย   9,678,874,101 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   90.3815 
ไม่เหน็ดว้ย   1,030,013,125 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     9.6182 
งดออกเสยีง                      988,728 เสยีง  
บตัรเสยี                      20,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0001 

4. ม.ล.ประสบชยั  เกษมสนัต ์

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้  10,709,896,754   เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,165,761,557 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   94.9285 

ไม่เหน็ดว้ย   543,095,467 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     5.0714 

งดออกเสยีง                      1,039,730 เสยีง  

5. นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้  10,709,896,754   เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,201,951,359 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   95.2664 

ไม่เหน็ดว้ย   506,906,110 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     4.7335 

งดออกเสยีง                      1,039,285 เสยีง  

6. นายธนา  จานุสรณ์ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้  10,709,896,754   เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,207,070,031   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   95.3145 

ไม่เหน็ดว้ย   501,756,599 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     4.6854 

งดออกเสยีง                      1,070,124 เสยีง  

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมที่ได้ให้ความวางใจและลงมติอนุมตัิให้กรรมการทัง้ 6 คน กลบัเข้ามา
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

ประธานขอใหเ้ชญิกรรมการทัง้ 6 คนกลบัเขา้ทีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิแต่งตัง้ 
ดร.วีรพงษ์  รามางกูร   พล.อ.ส าเภา  ชูศรี  นางวัลลภา  อัสสกุล  ม.ล.ประสบชัย  เกษมสันต ์         
นายวรีะพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศกัดิ ์ และ นายธนา จานุสรณ์  กรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง   
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ระเบียบวาระท่ี 5   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอให้พล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชี้แจงต่อ          
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 

บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ คอื 

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

2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีส่ามารถจูงใจ และรกัษากรรมการทีม่คีวามรู้
ความสามารถ และมคีุณภาพในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทั 

3. องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ  

4. มคีณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรอง  

ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอ        
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่ออนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี้ 

1. โบนสักรรมการส าหรบัปี 2558 ในวงเงนิไม่เกนิ 19.25 ลา้นบาท 

2. ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2559 ในวงเงนิไม่เกนิ 18 ลา้นบาท   

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่ออนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ        

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา  

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม  

 



  

 
19 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนโดยเลขานุการบรษิทัแจง้ต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ มผีูถ้ือหุ้น       
มอบฉันทะให้นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจ านวน 
1,695,749,647  เสียง เห็นด้วยจ านวน 1,498,622,898 เสียง ไม่เห็นด้วย 197,126,749 เสียง               
งดออกเสยีง -ไม่ม-ี 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้    10,710,090,769 เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,504,777,495 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   98.0829 

ไม่เหน็ดว้ย   203,101,435 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     1.8963 

งดออกเสยีง                      2,211,839 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0206 

ทีป่ระชุมมมีติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงันี้ 

1. โบนสักรรมการส าหรบัปี 2558 ในวงเงนิไม่เกนิ 19,250,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2559 ในวงเงนิไม่เกนิ 18,000,000 บาท  

ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน  

ประธานขอให้นายวฑิูร  เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกบัการแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนต่อทีป่ระชุม 

นายวิฑูร   เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชรี่วมกบัฝ่ายจดัการถงึความน่าเชื่อถอื ความเป็นอสิระ ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี  การให้ค าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรบัรอง       
งบการเงินได้ทนัเวลา และมมีติให้น าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาน าเสนอที่ประชุมสามญั     
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 พจิารณาดงันี้ 

1) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบรษิัท ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทส าหรบัปี 2559 
โดยให้นางสาววราพร  ประภาศิริกุล หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาวรุ้งนภา      
เลศิสุวรรณกุล แห่งบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชมีอี านาจตรวจสอบ
และลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัปี 2559  

ซึง่ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ ์และไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  
ผูบ้รหิาร  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

2) อนุมตัคิ่าสอบบญัชรีวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 2,505,000 บาท  

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ค่าตอบแทนสอบบญัชขีองบรษิัทจดทะเบยีนอื่นในหมวดเดยีวกนัพบว่า
ค่าตอบแทนสอบบญัชขีองบรษิทัมคีวามเหมาะสม ทัง้นี้ บรษิัทได้ประสานกบัส านักงานสอบบญัชทีี่
อยู่ในระดบัเดยีวกนัอกี 3 ราย คอื บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั บรษิัท       
ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั และบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัชี จ ากดั  โดยทัง้ 
3 รายแจง้ว่าไม่ประสงคย์ื่นขอ้เสนอสอบบญัช ีเน่ืองจากทมีตรวจสอบไม่เพยีงพอ 
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ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มกีารใชบ้รกิารอื่น (non audit service fee) จาก
บรษิทั ส านกังาน อ ีวาย จ ากดั หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละบรษิทั ส านกังาน อ ีวาย จ ากดั 
แต่อย่างใด 

คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละ
ก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 

นายสุพจน์ เอื้อชยัเลิศกลุ ผูถ้ือหุ้น สอบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1)  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีี 2559 ทีเ่สนอมาในอตัราไม่เกนิ 2,505,000 บาท ราคานี้รวมค่าสอบบญัชี
บรษิทัย่อยแลว้หรอืไม่  

2)  ควรแสดงค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชกี่อนรวมบรษิทั และหลงัรวมบรษิทั เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
พจิารณาทีช่ดัเจนและทราบไดว้่าค่าสอบบญัชสีงูขึน้หรอืไม่ โดยปกตแิลว้อตัราค่าตอบแทนนี้ควรจะ
ลดลง  

3) เสนอแนะใหบ้รษิทัเปิดโอกาสใหพ้จิารณาผูส้อบบญัชใีนประเทศ (Local Firm) เขา้มาเสนอราคาแข่งขนั

เป็นอกีทางเลอืกหนึ่ง เพื่อสง่เสรมิกจิการคนไทย และอาจเสนอค่าตอบแทนทีต่ ่ากว่า 

นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงดงันี้ 

1) อตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชทีีเ่สนอมานี้ไม่รวมกบับรษิทัย่อย โดยค่าตอบแทนผูส้อบบญัชใีนปี  

ทีผ่่านมาของบรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั (NECL) จ านวน 332,000 บาท และของบรษิัท  

แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั (BMN) จ านวน 985,000 บาท  

2) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชกี่อนการควบรวมบรษิทั BECL กบั BMCL รวมแลว้ 2,446,000 บาท 

เพิม่จากเดมิประมาณ 59,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.4 ซึง่เป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสม จงึเหน็ว่าเป็นอตัรา

ค่าตอบแทนทีย่อมรบัได้ และหากเปรยีบเทยีบกบับรษิทัอื่น ในหมวดธุรกจิขนส่ง เช่น  BTS ราคา

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชจี านวน 3 ล้านกว่าบาท และ AOT ราคาค่าตอบแทนผู้สอบบญัชจี านวน 

4 ลา้นกว่าบาท ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึมคีวามเหน็ชอบกบัค่าตอบแทนทีเ่สนอมา 

ประธาน กล่าวเสรมิว่า เห็นด้วยกบัขอ้เสนอของผู้ถือหุ้นในการเปิดโอกาสให้ผู้สอบบญัชใีนประเทศ 
(Local Firm) ทีส่ามารถพฒันามาตรฐานการสอบบญัชใีห้เท่าเทยีมกบัส านักงานสอบบญัชขีนาดใหญ่  
ใหส้ามารถเขา้มาแขง่ขนัได ้

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา  

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนโดยเลขานุการบรษิทัแจง้ต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ มผีูถ้ือหุ้น  
มอบฉันทะให้นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจ านวน 
1,695,749,647  เสียง เห็นด้วยจ านวน 1,498,790,967 เสียง ไม่เห็นด้วย 196,958,680 เสียง           
งดออกเสยีง -ไม่ม-ี 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนน 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้    10,710,308,667 เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,506,270,862 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   98.1069 

ไม่เหน็ดว้ย   202,728,100 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     1.8930 

งดออกเสยีง                      1,309,705 เสยีง  

ทีป่ระชุมมมีติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิแต่งตัง้
นางสาววราพร   ประภาศริกิุล หรอืนางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนันต์กุล หรอืนางสาวรุ้งนภา เลศิสุวรรณกุล  
แห่งบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั คนหนึ่งคนใดเป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2559 มอี านาจตรวจสอบและ
ลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัในปี 2559 โดยมคี่าตอบแทนไม่เกนิ 2,505,000 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ประธานขอใหน้างพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

นางพเยาว ์ มริตตนะพร  กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าปัจจุบนับรษิทัมเีงนิกูย้มืจากธนาคาร
จ านวน 39,764 ล้านบาท และมีโครงการระหว่างการด าเนินการคือ โครงการทางพิเศษสายศรีรชั -       
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึง่ปัจจุบนัมแีหล่งเงนิทุนจากธนาคารรองรบัแลว้  

ตลาดตราสารหนี้ในช่วงนี้มตี ้นทุนทางการเงนิที่ลดลงมาก และปรมิาณเงนิในตลาดยงัมอียู่ส ูง 
เหมาะสมกบัการออกหุน้กูเ้พื่อปรบัลดต้นทุนการเงนิของบรษิทัและลดความเสีย่งจากความผนัผวนของ
อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืระยะยาว  

ดงันัน้ เพื่อใหบ้รษิทัเป็นทีรู่จ้กัของนกัลงทุนในฐานะผูอ้อกตราสารหนี้และเป็นทางเลอืกหนึ่งของการระดม
เงนิทุนในการด าเนินงาน รวมถงึเป็นการบรหิารความเสีย่งในการพึง่พาแหล่งเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิ
ผูใ้หกู้เ้พยีงแหล่งเดยีว 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทมมีติให้น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิให้บรษิัท
ออกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภทมหีลกัประกนั และ/หรอืไม่มหีลกัประกนัในวงเงนิรวมและมูลค่าคงคา้ง
ของเงนิต้นของหุ ้นกู ้ไม่เกนิ 48 ,000 ล้านบาท ตามรายละเอยีดที่น าเสนอในหนังสอืเชญิประชุม
สามญัผู้ถอืหุน้ หน้า 27-28 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 

นางทิพาภรณ์ อุนศิริ  ผู้แทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปัจจุบนับรษิัทมหีนี้คา้ง จ านวน 
39,764 ล้านบาท  โดยในวาระนี้ได้เสนอที่จะออกหุ้นกู้ จ านวน 48,000 ล้านบาท ส่วนต่างจ านวน
ประมาณ  8,000 ลา้นบาท จะน ามาลงทุนอะไร 
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นางพเยาว ์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงว่าขณะนี้ บรษิทัมหีนี้สนิประมาณ 40,000 ลา้นบาท 
และโครงการก่อสร้างทีต่้องใชเ้งนิอกี แบ่งเป็นค่าก่อสร้างโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
อีกประมาณ 6,000 ล้านบาท และลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ประมาณ 2,000 ล้านบาท รวม
ทัง้สิน้ประมาณ 48,000 ลา้นบาท 

ในการออกหุ้นกู้ อตัราดอกเบี้ยจะอ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ยของพนัธบตัรรฐับาลเป็นฐาน บวกเพิม่ด้วย  
สว่นต่างทีเ่พิม่ขึน้โดยขึน้อยู่กบัอนัดบัเครดติของผูอ้อกหุน้กู ้และสถานการณ์ของสภาวะดอกเบีย้ในช่วงนัน้ๆ 
ซึง่ในช่วงนี้อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี มอีตัราดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 1.55 นักลงทุนรายย่อย
น่าจะไม่ใหค้วามสนใจ ส่วนผูล้งทุนกลุ่มสถาบนั เช่น บรษิทัประกนั กองทุนต่างๆ บรษิทัมคีวามสนใจที่
จะเสนอขายหุ้นกู้ใหก้บัผู้ลงทุนกลุ่มสถาบนั เนื่องจากอตัราดอกเบี้ยค่อนขา้งต ่าใหค้วามสนใจลงทุนใน
บรษิทัทีอ่อกหุน้กูท้ีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัเครดติเรทติง้ในระดบั A และยงัมนีโยบายการถอืหุน้ระยะยาว 

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา  

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน                   

ที่ประชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนโดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มผีู้ถือหุ้น
มอบฉันทะให้นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจ านวน 
1,695,749,647  เสยีง   เหน็ดว้ยจ านวน 1,497,270,658 เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย 198,311,803 เสยีง       
งดออกเสยีง 167,186 เสยีง 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนน 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้      10,710,438,583 เสยีง 

จ านวนเสยีงทีม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนี้     10,710,438,583 เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,483,158,978 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   97.8779 

ไม่เหน็ดว้ย   226,132,368 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     2.1113 

งดออกเสยีง                      1,130,017 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0105 

บตัรเสยี                      17,220 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0001 

ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิให้บรษิัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมหีลกัประกนั และ/หรอืไม่มี
หลกัประกนัในวงเงนิรวมและมลูค่าคงคา้งของเงนิตน้ของหุน้กูไ้ม่เกนิ 48,000 ลา้นบาท 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรือ่งอ่ืนๆ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

นายต่อพงศ ์ วจันะสวสัด์ิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกบัความเหน็ของประธานว่าอตัราแลกเปลี่ยนเงนิ
สกุลดอลล่าสหรฐัขณะนี้ประมาณ 35 บาทเป็นอตัราทีเ่หมาะสมหรอืไม่ 
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ประธาน   ให้ความเห็นว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นตัง้ค าถามว่าอัตราแลกเปลี่ยนเหมาะสมหรือไม่นัน้         
ไม่สามารถใหค้ าตอบได ้หาทฤษฎมีาจบัยาก แต่ควรใหดุ้ลบญัชเีดนิสะพดัเป็นอตัราศูนย ์หากเป็นอตัรา
บวกหรอืลบ ถือว่ายงัไม่ด ีอตัราแลกเปลี่ยนดจีะท าใหบ้ญัชเีดนิสะพดัเท่าดุลในระยะยาว โดยรฐัต้องมี
การบรหิารจดัการ 

นายชวลิต  ประวีณวรกลุ ผู้ถือหุ้น เสนอใหพ้จิารณาเลอืกสถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ในปีต่อไปโดยจดั
ตามแนวรถไฟฟ้าเพื่อเดนิทางสะดวก และสง่เสรมิธุรกจิของบรษิทั 

ประธาน กล่าวว่าบรษิทัจะรบัขอ้เสนอนี้ไวพ้จิารณา  

นายทวี  ลีศิริชยักลุ ผูถ้ือหุ้น กล่าวชื่นชมแนวความคดิในการควบรวมทีเ่กดิขึน้ และแจง้ปัญหาทีส่ถานี
รถไฟฟ้าสถานีศนูยว์ฒันธรรม ผูโ้ดยสารไดร้บัความเดอืดรอ้น เนื่องจากมสีิง่กดีขวางและท าใหม้แีอ่งน ้า
ขงัในช่วงเวลาฝนตก ท าความเดอืดรอ้นใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร  

ประธาน กล่าวว่าบรษิทัขอรบัไวพ้จิารณา และใหป้ระสานไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

นายธีรพนัธ์ เตชะศิรินุกลู  กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นผู้แทน รฟม. แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ายนิดรีบัที่จะน า
เรื่องด าเนินการตดิตามเพื่อแกปั้ญหาต่อไป 

นายศกัด์ิดา  ตัง้ศกัด์ิสถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกบัแผนการออกหุ้นกู้ที่ออกใหม่ คาดว่าจะมี
ก าหนดออกเมื่อใด 

นางพเยาว ์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงว่า การออกหุน้กูจ้ะทยอยออก โดยคาดว่าการเสนอ
ขายหุน้กูภ้ายในไตรมาส 3 ปีของปี 2559 

นายนริศ  สุขเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกบัความคบืหน้าการต่ออายุสมัปทานของโครงการระบบ  
ทางด่วนขัน้ที ่2 ทีใ่กลส้ิน้สดุ และในกรณีทีไ่ม่ไดต่้ออายุสมัปทาน บรษิทัจะไดร้บัผลกระทบอย่างไร 

นางพเยาว์  มริตตนะพร  กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงว่าระยะเวลาสญัญาสมัปทานโครงการระบบ      
ทางด่วนขัน้ที ่2 ที่จะสิน้สุดในปี 2563 นัน้ บรษิทัไดม้หีนังสอืถงึ กทพ.แจง้ความประสงค์ต่อระยะเวลา
สมัปทาน และ กทพ.อยู่ระหว่างศึกษาซึ่งคาดว่าจะมีการเจรจาในไม่ช้า โดยในส่วนของบริษัทได้
ท าการศกึษาไวแ้ลว้ถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ หากบรษิทัไม่ไดร้บัการต่อสญัญาสมัปทานรายไดจ้ะลดลง
ประมาณ 5,000 ลา้นบาท แต่จะมรีายไดจ้ากทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ มาชดเชย ซึง่คาดว่า
จะมผีูใ้ชบ้รกิารประมาณ 150,000 – 180,000 เทีย่วต่อวนั รายไดป้ระมาณ 3,000 ลา้นบาท  

นายแพทย์บุญเทียม  เขมาภิรตัน์ ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นว่าเห็นด้วยส าหรบัการลงทุนของ
ประเทศในการสรา้งรถไฟความเรว็สงูซึง่ประเทศมศีกัยภาพเพยีงพอในการลงทุนสรา้ง 

นางสาวนพพร  ชาญณรงค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามมาตรการในการตรวจสอบความปลอดภยัจากการ     
ก่อการรา้ยส าหรบัการเดนิทางโดยสารรถไฟฟ้าใตด้นิ 

ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์  กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงว่าปัญหาเรื่องการก่อการร้ายนัน้เป็นปัญหา
ระดบัประเทศ  ส าหรบับรษิทัเป็นปลายทางในการใหบ้รกิาร ซึง่บรษิทักไ็ดม้กีารประสานกบัภาครฐัอย่าง
เตม็ทีใ่นการป้องกนั ส าหรบัในทางปฏบิตับิรษิทัไดม้กีารซอ้มใหญ่หลงัเทีย่งคนืโดยสม ่าเสมอ ซึง่เป็นการ
ซกัซอ้มระดบัประเทศ 
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นายจตุพล จิตรพงษ์  ผู้รบัมอบฉันทะ เสนอแนะเกีย่วกบัการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า เนื่องจากพฤตกิรรม
ของผูใ้ชบ้รกิารปัจจุบนัมพีฤตกิรรมทีเ่ป็นสงัคมออนไลน์มากขึน้ จะใชเ้ครื่องมอืสื่อสารต่างๆบนรถไฟฟ้า 
ซึ่งบางครัง้กระทบต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น จึงเสนอแนะให้ควรมีป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้บริการในการใช้
เครื่องมอืสือ่สารทีก่ดีขวางผูใ้ชบ้รกิารท่านอื่นในขบวนรถในช่วงเวลาเร่งด่วน 

นายชชัชยั  คณุงาม ผูถ้ือหุ้น ขอใหป้ระธานสรุปภาพรวมสภาวะเศรษฐกจิ 

ประธาน กล่าวสรุปเกีย่วกบัภาพโดยรวมของเศรษฐกจิของประเทศไทยในดา้นการลงทุนในโครงการ
สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานขนาดใหญ่ ดงันี้ 

1. รฐับาลควรลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ใหม้ากยิง่ขึน้ เนื่องจากประเทศไทยได้

สะสมเงนิออมไวเ้ป็นจ านวนมากในช่วง 12 ปีทีผ่่านมา โดยเหน็ไดจ้ากดุลบญัชเีดนิสะพดัทีเ่กนิดุล

มาโดยตลอด เงนิเหล่านี้สะสมอยู่ในบญัชทีุนส ารองระหว่างประเทศทีอ่ยู่ในความดูแลของธนาคาร

แห่งประเทศไทย หากจะน าไปลงทุนกไ็ม่น่าจะมผีลกระทบต่อความมัน่คงทางการเงนิของประเทศ 

2. ในดา้นความมัน่คงทางการคลงั เหน็ว่าไม่ควรกูเ้งนิจากต่างประเทศ ควรมกีารออกพนัธบตัรรฐับาล

เพื่อเป็นการใช้เงนิกู้เป็นเงินบาทในประเทศให้มากขึน้ โดยพยายามไม่ให้ค่าเงนิบาทแขง็เกนิไป 

รฐับาลจงึควรลงทุนใหม้ากขึน้ เช่น การก่อสรา้งระบบรางรถไฟ  ท่าเรอื  สว่นต่อขยายของสนามบนิ

สวุรรณภูม ิหรอื สนามบนิอู่ตะเภา เป็นตน้ 

นายวิวฒัน์  คูสกลุ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมบรษิัทที่ในปีนี้มีการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น และเสนอแนะ
เกีย่วกบัการก่อสรา้งระบบขนสง่แบบรางในต่างจงัหวดั 

ประธาน  กล่าวขอบคุณผู้ถอืหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ 
และเมื่อไม่มกีจิการอื่นใดทีจ่ะตอ้งพจิารณา ประธานจงึปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
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