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11. นายยทุธนา  หยมิการุณ กรรมการบริษทั 
12. นายประสิทธ์ิ  เดชศิริ กรรมการบริษทั 
13. ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร 

 กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และ
กรรมการผูจ้ดัการ 

14. นางพเยาว ์ มริตตนะพร กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร 
 กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และ

กรรมการผูจ้ดัการ 

2) กรรมการบริษัททีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม  

1. ม.ล. ประสบชยั  เกษมสันต ์   กรรมการบริษทั  
(ลาประชุมเน่ืองจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ) 

2.   นายปณิต  ตุลยว์ฒันจิต กรรมการบริษทั 

3) ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นายสงวน  คุณาธินนัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ วศิวกรรมทางพิเศษ 
2. นางสุดฤทยั  พรหมมาตร รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏิบติัการทางพิเศษ 
3. นายภาคภูมิ  ทววีทิยรัศม์ิ รองกรรมการผูจ้ดัการ บริหาร และเลขานุการบริษทั 
4. นางสาวปาหนนั  โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ การเงิน 
5. นายวทูิรย ์ หทยัรัตนา รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏิบติัการและวศิวกรรมระบบราง 
6. นายอลัวนิ  จี รองกรรมการผูจ้ดัการ สนบัสนุนปฏิบติัการ 
7. ดร.วิเทศ เตชางาม รองกรรมการผูจ้ดัการ   เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 4) ผู้สอบบัญชี  บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

1.  นางสาวอิศราภรณ์  วสุิทธิญาณ  

5) ทีป่รึกษากฎหมาย  เดอะลจิีสท์ กรุ๊ป     
1. นายนพดล  อินทรลิบ 
2.  นางสาวสาวติรี  ตรีนวรัตน์    ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน 

6) ทีป่รึกษาทางการเงิน บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 

1.  นายธวชัชยั  วรวรรณธนะชยั  
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7) ทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ   บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

1.  นายพชัร เนตรสุวรรณ  

8) ทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ   บริษัท ออพท์เอเชีย  แคปิตอล  จ ากดั 

1.  นายอรรณพ   แสงวณิช  

9) ผู้แทนอาสาพทิกัษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น 

1.  นายอดิเรก  พิพฒัน์ปัทมา 

10) ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุม 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2561 ปรากฏจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 64,437 ราย จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมด 15,285,000,000 หุ้น โดยในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ ณ เวลาท่ีเปิด
ประชุมเวลา 14.00 น. จ  านวน 2,298 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 9,004,263,743 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9092 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามข้อบังคับบริษัทซ่ึงก าหนดให้มีผูถื้อหุ้น
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน  และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด และในเวลาปิดรับลงทะเบียนมีผูถื้อหุ้นจ านวนทั้งส้ิน 2,937  ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 
10,438,633,975 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.2933 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด 

โดยในจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 2,937 ราย มีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้พลเอกส าเภา  ชูศรี กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ และเป็น
บุคคลท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน จ านวน 868 ราย  
จ านวนหุน้รวม 2,076,459,547 หุน้  

ก่อนจะเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุการบริษทัช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัของ
บริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และการลงคะแนนเสียง  

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ารายละเอียดขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกาการนบัคะแนน 
บริษ ัทได้ช้ีแจงรายละเอียดไว ้ในหน้า  57  ของหนังสือเ ชิญประชุมตามที่ได้จ ัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นแล้ว 
สรุปสาระส าคญัคือ 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ใชว้ธีิลงคะแนนโดย หุ้นหน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง (one share one vote) 

2. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะโดยไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะในแต่ละวาระแลว้ ทั้งน้ี รวมถึง
คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะให้พลเอกส าเภา  ชูศรี กรรมการอิสระ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
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ฝ่ายเลขาฯได้ท าการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการ
ประชุม โดยท่ีปรึกษากฎหมายจากเดอะ ลีจิสท ์กรุ๊ปไดส้อบทานความถูกตอ้งแลว้ 

3.   ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอให้เฉพาะผูถื้อหุ้นท่ี
ต้องการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย”หรือ “งดออกเสียง”แสดงเจตนาลงในบัตรลงคะแนน (สีเหลือง)                  
ท่ีจดัเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตวัเพื่อให้เจา้หน้าท่ีเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ี “ไม่เห็นดว้ย” หรือ 
“งดออกเสียง”ดงันั้นจ านวนเสียงท่ีเหลือจะถือวา่ “เห็นดว้ย”ทั้งหมด 

4. ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จะลงคะแนน
เสียงไปทางใด เช่น การท าเคร่ืองหมายทั้งในช่อง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” และ/หรือ “งดออกเสียง” 
หรือท าเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือ ขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดๆ โดยไม่ลงลายมือช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่า หรือ 
ไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้ จะถือวา่เป็น “บตัรเสีย” 

5. ในระหวา่งด าเนินการประชุม เปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดประสงค์
จะซกัถามหรือตอ้งการใหค้ณะกรรมการ หรือ ผูบ้ริหารช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจง้ช่ือ หรือ
กรณีรับมอบฉนัทะให้แจง้ช่ือผูม้อบฉนัทะดว้ย ทั้งน้ี เพื่อบนัทึกในรายงานการประชุมให้ถูกตอ้งครบถว้น 
โดยขอให้ผูถื้อหุ้นซักถามและอภิปรายให้กระชับ  เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินการประชุม และ           
ไม่กระทบผูถื้อหุน้โดยส่วนรวม 

6. เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน ขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุ้น 2 คน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนบั
คะแนนร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมายท่ีจุดตรวจสอบผลการนบัคะแนน 

ในการตรวจนบัคะแนน ผูถื้อหุน้ 2 คน คือ นางสาวสุดารัตน์  กานตวนิชกูร และนางสาวดารินทร์ โรจน์อศัวมงคล 
อาสาในการเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนร่วมกับนางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก                    
เดอะ ลีจิสท ์กรุ๊ป 

ระเบียบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2560 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 12 มิถุนายน 2560 นั้น บริษทัได้ส่งให้ล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม         
ผูถื้อหุน้ตามท่ีปรากฏ ตั้งแต่หนา้ 11 ถึงหนา้ 23 และไดมี้การเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั
ตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 นอกจากน้ีบริษทัยงัไดเ้ผยแพร่ภาพวิดีโอบนัทึกการประชุม
ในแต่ละวาระเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเปิดชมไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้น
รายใดเสนอขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น 
และมีความชดัเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

นายชาตรี  เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณบริษทัท่ีมีบริการรถรับ-ส่ง และจดัช่อง
ลงทะเบียนส าหรับผูอ้าวโุส อยา่งไรก็ตามมีผูอ้าวโุสจ านวนมากมาประชุม จึงขอให้เพิ่มช่อง
ลงทะเบียนผูสู้งอายุใหม้ากข้ึนในการประชุมคราวต่อไป  

นายธรรมนูญ  จุลมณโีชติ ผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 

1. เพื่อส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลของบริษทั ควรมีการช้ีแจงเร่ืองผลการลงทุนของบริษทั
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ  

2. หนงัสือเชิญประชุมควรมีหน่วยงานท่ีเป็นผูจ้ดัท าดา้นทา้ยซา้ยมือตามหลกัสารบรรณ 
3. การบนัทึกรายงานการประชุมในหวัขอ้การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ ควรบนัทึก

ให้กรรมการเป็น “กรรมการท่ีเข้าประชุม” ส่วนผูอ่ื้นควรบนัทึกเป็น “ผูเ้ข้าร่วม
ประชุม” 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า หนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมมีจ านวนมาก  ซ่ึงสารสนเทศท่ีแนบมา ควรมีการลงวนัท่ี และ   
ลงนามโดยกรรมการผูรั้บผดิชอบ เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใชอ้า้งอิงได้ 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าสารสนเทศถือเป็นส่วนหน่ึงของ
หนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 และไดมี้การลงนามโดยประธานกรรมการ
บริษทั สารสนเทศดงักล่าวเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการพิจารณา
วาระเก่ียวโยงพร้อมทั้งความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต.  

นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าสารสนเทศทั้ง            
2 ฉบบัน้ี ถือเป็นขอ้มูลท่ีเป็นความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยมีการระบุไวใ้น
เอกสารสารสนเทศทั้ง 2 ฉบบัครบถว้นแลว้ ในหวัขอ้ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทัท่ีมีต่อสารสนเทศ” ทา้ยสารสนเทศทั้ง 2 ฉบบั 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 



 

6/32 

 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 10,369,891,128 เสียง 

เห็นดว้ย   10,365,399,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไม่เห็นดว้ย   20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสียง                      4,471,503 เสียง  

บตัรเสีย                      - ไม่มี -  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษทัในปี 2560 ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 รับทราบ รายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2560 ตามท่ีได้น าส่งผูถื้อหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษทัล่วงหนา้แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2561 

ประธานขอใหน้างพเยาว ์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางพเยาว์  มริตตนะพร  กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในปี 2560 ว่า  
บริษทัไดน้ าส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระน้ีให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้ตามท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 จึงขอน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบวิดีทศัน์เพื่อสรุปขอ้มูลให้
ผูถื้อหุน้รับทราบ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายวรุณ  ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นวา่บริษทัควรมีการจดัเก็บขอ้มูลสถิติ
ของรถท่ีใช้ทางพิเศษต่อวนัว่าเป็นรถประเภทใดบา้ง ก่ีล้อ รถเก่าหรือรถใหม่ เพื่อใช้เป็น
ขอ้มูลในการประมาณการปริมาณรถท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคตต่อไป 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษทัมีการเก็บขอ้มูลสถิติของประเภทรถ 
โดยวดัดว้ยจ านวนลอ้ และจะใช้ขอ้มูลการจดทะเบียนรถใหม่แต่ละปีมาเป็นขอ้มูลในการ
ประมาณการปริมาณรถท่ีจะใชท้างพิเศษในอนาคต  
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นายวิชา  โชคพงษ์พันธ์ุ ผู้ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัความคืบหน้าในการก่อสร้างทางเช่ือม
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกบัทางพิเศษศรีรัช 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าการก่อสร้างทางเช่ือมทางพิเศษสาย          
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครท่ีจะเช่ือมกับทางพิเศษศรีรัชไปทางทิศเหนือ 
(แจง้วฒันะ) คาดวา่จะแลว้เสร็จและเปิดใหบ้ริการไดภ้ายในเดือนสิงหาคม 2561  

นายทว ีลศิีริชัยกุล ผู้ถือหุ้น  แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 

1. ขอบคุณบริษทัท่ีไดมี้การพาผูถื้อหุ้นไปเยี่ยมชมสถานีสนามไชย และช่ืนชมผลงานการ
ก่อสร้างของ บมจ. ช. การช่างท่ีสามารถก่อสร้างไดโ้ดยท่ีไม่มีการเปิดหนา้ดิน  

2. การแกไ้ขปัญหารถไฟฟ้าท่ีมีผูม้าใช้บริการเป็นจ านวนมาก โดยการถอดเก้าอ้ีท่ีนั่งออก 
ช่วยในเร่ืองการเขา้-ออกสะดวกข้ึนมาก และเสนอให้ถอดเกา้อ้ีมากกวา่ในปัจจุบนั หรือ
ปรับปรุงโดยเปล่ียนเป็นเกา้อ้ีพบัไวเ้พื่อเป็นทางเลือกใหผู้ใ้ชบ้ริการในชัว่โมงเร่งด่วน  

3. เสนอให้มีการใช้บริเวณพื้นท่ีเชิงพาณิชย์เป็นศูนย์ให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ 
ส านักงานประกันสังคม เหมือนกรณีการมีบริการตรวจสุขภาพในบริเวณสถานี 
หากเป็นไปได้จะให้บริษทัท ากิจกรรม CSR โดยขอความร่วมมือไปยงัโรงพยาบาลท่ี
อยูร่อบๆ เพื่อใหบ้ริการดว้ยจะเป็นการส่งเสริมใหมี้ผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน  

ดร.สมบัติ  กจิจาลกัษณ์ กรรมการผู้จัดการ  ช้ีแจงดงัน้ี 

1. การถอดเกา้อ้ีออกในบางขบวนถือเป็นมาตรการชัว่คราวในการแกปั้ญหาผูใ้ช้บริการ

เป็นจ านวนมากในช่วงเร่งด่วนในขณะน้ี โดยบริษทัจะมีขบวนรถมาให้บริการเพิ่มเติม

อีกจ านวน 35 ขบวนโดยจะเร่ิมทยอยมาในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 จากท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบนัจ านวน 19 ขบวน  

2. ส าหรับเร่ืองท่ีเก่ียวกับกิจกรรม CSR บริษัทจะพิจารณาขอความร่วมมือไปยงั

โรงพยาบาลโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า เก่ียวกับการให้บริการตรวจสุขภาพ โดยจะ

พิจารณาจดัสรรการใชพ้ื้นท่ีใหเ้หมาะสมต่อไป 

ประธาน  ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าในการจัดซ้ือขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมนั้น บริษัทจะพยายาม
ด าเนินการใหเ้ร็วท่ีสุดและดีท่ีสุด  
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นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแกปั้ญหาโดยการถอด
เกา้อ้ีออกวา่จากการใชบ้ริการพบวา่มีผูใ้ชบ้ริการบางส่วนท่ียืนกีดขวางการเขา้ออก จึงเสนอ
ให้บริษทัพิจารณาท าเส้นแนวยืนในขบวนรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ออก 
หรือหากถอดเกา้อ้ีออกไปทั้งหมดก็จะท าใหผู้โ้ดยสารใชบ้ริการไดม้ากข้ึน 

ประธาน  ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ส าหรับขอ้เสนอท่ีจะให้ถอดเกา้อ้ีออกทั้งหมดนั้น คงจะไม่สามารถ
ท าได ้เพราะยงัมีผูโ้ดยสารท่ีเป็นบุคคลสูงอาย ุยงัมีความจ าเป็นตอ้งใชอ้ยู ่ซ่ึงจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

นายอดิเรก  พิพัฒน์ปัทมา อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น  ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเก่ียวกบั
ปัจจยัความเส่ียงตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี หน้า 88 กรณีสัญญาสัมปทานโครงการ
ระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 จะส้ินสุดลงในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 หากบริษทัไม่ไดรั้บการต่อ
สัญญาจะส่งผลกระทบต่อรายได้ในส่วนของทางพิเศษ ซ่ึงมีถึงร้อยละ 65 นั้น ปัจจุบนัมี
ความคืบหนา้อยา่งไร 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษทัได้เตรียมแผนบริหารความ
เส่ียงไวต้ั้งแต่ 5 ปีท่ีแล้ว โดยได้ยื่นข้อเสนอเป็นผูรั้บสัมปทานจากการทางพิเศษฯ และ
ไดรั้บคดัเลือกให้ด าเนินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ส าหรับเง่ือนไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 บริษทัมี
สิทธิขอต่อสัญญาสัมปทานกบัการทางพิเศษฯ ได้อีก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี ซ่ึงขณะน้ีอยู่
ระหวา่งการเจรจา โดยบริษทัไดมี้หนงัสือแจง้ความประสงคใ์นการต่อสัญญาสัมปทานไปยงัการ
ทางพิเศษฯ แลว้ ผลการพิจารณาเป็นอยา่งไร จะรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ัง  

นายชนเชฏฐ์  ฉายา ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ระบบ QR CODE สามารถน ามาใชก้บัระบบการ
เก็บค่าผา่นทางพิเศษไดห้รือไม่ 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงวา่สามารถน ามาใชไ้ด ้เพียงแต่ตอ้งเพิ่มตวั
อ่าน QR CODE ซ่ึงจะน าเร่ืองน้ีไปปรึกษาหารือกบัการทางพิเศษฯ ต่อไป 

นายวิชา  โชคพงษ์พันธ์ุ ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ืองความเป็นไปไดใ้นการร่วมมือการสร้าง
รถไฟฟ้า Airport Link เช่ือมจากสนามบินสุวรรณภูมิของ BTS  AOT และ BEM 

ประธาน  ช้ีแจงวา่ ระบบรถไฟฟ้า Airport Link จากสนามบินสุวรรณภูมิไม่ไดอ้ยูใ่นความ
รับผดิชอบของบริษทั  
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พ.ต.อ. เสริมเกยีรติ บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น  สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงัน้ี  

1. สอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหารถติดสะสมบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง

บริเวณช่องใชเ้งินสด อยากใหมี้ผูม้าใชบ้ริการ Easy Pass มากข้ึน  

2. อุบติัเหตุท่ีเกิดบนทางด่วน ควรมีมาตรการปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานกูภ้ยับนทางพิเศษ

สามารถเขา้ถึงจุดเกิดเหตุรวดเร็วมากข้ึน และควรมีการจดัหาอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต

กรณีมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนบนทางพิเศษดว้ย 

3. ช่ืนชมผลงานการก่อสร้างของวศิวกร บมจ. ช. การช่างท่ีมีความสามารถในการก่อสร้าง

ท่อลอดใตแ้ม่น ้าเจา้พระยาได ้ 

ประธาน  แจง้ว่าขอรับขอ้เสนอไวพ้ิจารณาและเพิ่มเติมเร่ืองการก่อสร้างรถไฟฟ้าลอดใต้
แม่น ้ าเจา้พระยา ซ่ึงมีสถานีใกลเ้คียงคือ สถานีสนามไชยเป็นสถานีท่ีมีความสวยงาม เป็นท่ี
ช่ืนชมเป็นอยา่งมากจากผูท่ี้ไปเยี่ยมชมโดยผูท่ี้ออกแบบ คือ รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี ศิลปิน
แห่งชาติ 

นายชาตรี  เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า บริษทัควรมีการรณรงค์เร่ือง การ
เอ้ือเฟ้ือท่ีนัง่ใหแ้ก่ผูสู้งอายใุนรถไฟฟ้า MRT โดยการประกาศเพิ่มเติมให้ผูโ้ดยสารทราบใน
รถไฟฟ้า นอกจากป้ายประกาศท่ีมีอยูใ่นขบวนรถหรือในสถานีแลว้  

นางสาววนิดา ตันติสุนทร ผู้ถือหุ้น  แสดงความคิดเห็นวา่นอกจากการประกาศในสถานีให้
เอ้ือเฟ้ือท่ีนัง่แก่ผูสู้งอายุในรถไฟฟ้า MRT แลว้ เห็นวา่ควรมีการแจง้ให้ผูโ้ดยสารทราบว่า
ขบวนไหนเป็นขบวนส าหรับผูสู้งอายุก็จะเป็นการดี หรือมีการแจง้วา่ตูโ้ดยสารขบวนไหน
เป็นตูย้ืน หรือเป็นตูส้ าหรับผูสู้งอายุ เด็ก และสตรีมีครรภ์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูโ้ดยสารไดท้ราบ
ล่วงหนา้วา่ตูน้ี้จะไม่มีท่ีนัง่ 

นายสมบัติ  เทวคุปต์ ผู้ถือหุ้น  แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 

1. เสนอแนวคิดในการท ารถไฟฟ้าใหม่ให้มีประตูเปิดดา้นขา้งตลอดแนวขบวน มีท่ีนัง่แค่
ตรงกลางพอ 

2. ระหวา่งท่ีรอการสั่งผลิตรถไฟฟ้าขบวนใหม่ เสนอให้บริษทัขอเช่าขบวนรถไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศมาใชก่้อน โดยน ามาเป็นตูเ้ช่ือมต่อในขบวนปัจจุบนัก็ได ้

3. ขอให้ขยายระยะเวลาการเปิด-ปิดให้บริการ เช่น เปิดบริการ 05.00 น.และปิดบริการ  
02.00 น. ส าหรับผูใ้ชบ้ริการในช่วงกลางคืนท่ีพบปัญหากรณีแทก็ซ่ีปฏิเสธผูโ้ดยสาร 

นายพงษ์สฤษดิ์   ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ช้ีแจงเก่ียวกับการแก้ปัญหากรณีมี
ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าในชัว่โมงเร่งด่วนจ านวนมาก ดงัน้ี 
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1. เน่ืองจากมีการเช่ือมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน ้ าเงินโดยเปิดใช้สถานีเตาปูน

ต่อเช่ือมสถานีบางซ่ือมีผลให้ปริมาณผูโ้ดยสารเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก ซ่ึงบริษัทมี

มาตรการแก้ปัญหาชั่วคราวตามท่ีแจง้ อย่างไรก็ตามบริษทัตอ้งขอเวลาเน่ืองจากอยู่

ระหวา่งการสั่งตูร้ถไฟฟ้าเพิ่มเติม 

2. กรณีปัญหาและอุปสรรคส าหรับผูใ้ชบ้ริการสูงอายุ เด็ก และสตรีมีครรภ ์บริษทัจะร่วม

รณรงค์กบัรัฐบาลและหารือกบั รฟม. เพื่อช่วยสนบัสนุนมาตรการท่ีจะอ านวยความ

สะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

นายศุภกร  ชินพงษ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น  มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าขอให้มีการหารือกบัการ
รถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท.) กรณีมีผูโ้ดยสารชาวต่างชาติท่ีน าสัมภาระท่ีมีขนาดใหญ่
เขา้สู่ระบบรถไฟฟ้า Airport Rail Link ท าให้เกิดปัญหาพื้นท่ีในการให้บริการแก่ผูโ้ดยสาร
ท่านอ่ืนลดลง ควรมีการคิดค่าธรรมเนียมส าหรับกรณีดงักล่าว ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบับริษทั             
ในส่วนท่ีผูโ้ดยสารของ Airport Rail Link ท่ีมาใชบ้ริการต่อในส่วนของรถไฟฟ้า MRT 

นายไกรวลัย์  คทวณชิ ผู้ถือหุ้น  แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 

1. ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเคร่ืองเติมเงินบตัรโดยสารไม่รองรับธนบตัรชนิดใหม่ (ธนบตัร
รัชกาลท่ี 9 ฉบบัล่าสุด) ใหบ้ริษทัจดัท าป้ายแสดงลกัษณะของธนบตัรท่ีเคร่ืองรองรับไวด้ว้ย 

2. หาวิธีลดระยะเวลาในการออกใบก ากบัภาษีเต็มรูปแบบของระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง   
ท่ีตอ้งใชเ้วลานานถึง 2 สัปดาห์ ซ่ึงต่างจากรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 

ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ส าหรับเร่ืองการออกใบก ากบัภาษีจะ
ขอรับไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร ผู้ถือหุ้น  สอบถามดงัน้ี 

1. สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วงท่ีเป็นการรับจา้งบริหาร (Gross Cost) มีรายไดแ้ละ
ก าไรต่อปีประมาณปีละเท่าไหร่  

2. สัญญารถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยายเป็นแบบ Gross Cost หรือ Net Cost 
3. ระบบการให้สัมปทานของประเทศไทยเป็นทั้ง Gross Cost หรือ Net Cost จึงอยาก

ทราบถึงความเป็นไปไดห้ากมีการลดค่าโดยสารทั้งระบบวา่จะมีการเปล่ียนแปลงจาก
Gross Cost เป็น Net Cost หรือไม่ 

4. นโยบายรัฐบาลมีแนวโนม้ท่ีจะเป็น Gross Cost หรือ Net Cost  และ Margin  ของสาย
สีม่วงเป็นอยา่งไร 
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ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าบริษทัรับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เป็นแบบ Gross Cost และรับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินเป็นแบบ Net Cost   ส าหรับใน
ส่วนของรายไดค้่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงรายไดค้่าโดยสารทั้งหมดจะเป็นของรัฐและ
จ่ายค่าจา้งการบริหารการเดินรถกบัซ่อมบ ารุงให้กบับริษทั ส าหรับส่วนรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน
ท่ีเป็นแบบ Net Cost รายไดค้่าโดยสารเป็นของบริษทั ซ่ึงบริษทัตอ้งรับความเส่ียงจากผล
ด าเนินงานทั้งหมดแลว้แบ่งผลตอบแทนใหรั้ฐตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

นายกษิดิศ ประเสริฐสังข์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกับการให้บริการทางพิเศษว่าบริษัท              
มีนโยบายท่ีจะท าการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มปริมาณผูใ้ช ้Easy Pass อยา่งไร 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงดงัน้ี  
1. นโยบายในการบริหารจดัการ EasyPass อยูภ่ายใตก้ารดูแลของ กทพ. โดยขณะน้ีกทพ.

ไดรั้บนโยบายจากกระทรวงคมนาคมใหย้กเวน้การเก็บค่ามดัจ าบตัร Easy Pass ดงันั้น

ประชาชนสามารถรับบตัร Easy Passได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่ามดัจ า แต่ยงัไม่มีนโยบายการ

ใหส่้วนลดส าหรับ Easy Pass  

2. ส าหรับทางพิเศษในส่วนท่ีบริษทัดูแลมีการติดตั้งระบบ Easy Pass ไปแลว้ร้อยละ 50 

ของจ านวนตูเ้ก็บเงินทั้งหมด  

ดร. ธีรทร วฒันกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี  

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงินมียอดคงเหลือ 2.67 

พนัลา้นบาท ซ่ึงเห็นวา่มีมากไป เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีเพียง 777 ลา้นบาท ควรน าไปใช้

เงินกูย้มืระยะสั้น หรือเจา้หน้ีการคา้บางส่วนเพื่อประหยดัดอกเบ้ีย 

2. ขอใหช้ี้แจงเน่ืองจากอตัราการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นค่อนขา้งต ่า 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงดงัน้ี 

1. บริษทัตอ้งจดัเตรียมเงินสดไวส้ าหรับช าระคืนหน้ีระยะสั้น ซ่ึงมีก าหนดช าระในไตรมาสแรก  

2. ส าหรับเร่ืองเงินปันผลนั้นบริษทัตอ้งเตรียมเงินส่วนหน่ึงไวส้ าหรับโครงการรถไฟฟ้า

สายสีน ้าเงินส่วนต่อขยายท่ีบริษทัไดรั้บสัมปทานมาแลว้ 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ี      
ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบ 

ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 
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ระเบียบวาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560ซ่ึง
งบการเงินน้ีได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ โดยมีรายละเอียดในเอกสารสรุปขอ้มูลทาง
การเงินปี 2560 ท่ีไดน้ าส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน
คร้ังน้ีแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

พ.ต.อ. เสริมเกยีรติ บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ช้ีแจงเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้นกูข้อง
บริษทั และเร่ืองของราคาหุน้บริษทั 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงวา่ในปี 2560 บริษทัไดรั้บรางวลั Issuer of 
the Year จากการออกหุ้นกู ้ท  าให้ลดตน้ทุนทางการเงินไปไดห้ลายร้อยลา้นบาท อีกทั้ง
บริษทัยงัไดรั้บรางวลัธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุนประจ าปี 2560 จากผลส าเร็จ
ของการควบบริษทัซ่ึงท าใหบ้ริษทัมีความแขง็แกร่งข้ึน  

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่เหตุใดบริษทัจึงไม่จดัส่งเอกสารหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าบริษทัมีการจดัส่งรายงานหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินโดยจดัท าเป็นแผน่ CD ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

นายไกรวัลย์  คทวณิช ผู้ถือหุ้น  เสนอแนะให้บริษทัมีการจดัท าเอกสารงบการเงิน โดยมี 
QR Code เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดูขอ้มูลเป็นมือถือ หรือแท็บเล็ตได ้ 

เลขานุการบริษัท ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ ผูถื้อหุ้นสามารถดูขอ้มูลหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยสแกน QR Code ท่ีปรากฏอยู่หลงัปก CD และหลงัเล่มสรุปขอ้มูลทางการเงินซ่ึงผูถื้อ
หุน้สามารถดูผา่นมือถือ หรือแทบ็เล็ตไดท้นัที  

นางสาวนุชนาถ  ยงัชนะ ผู้ถือหุ้น  แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 

1. เสนอใหบ้ริษทัปล่อยเช่าพื้นท่ีพาณิชยเ์พิ่มมากข้ึน เน่ืองจากเห็นวา่ยงัมีพื้นท่ีวา่งในสถานี
รถไฟฟ้าท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดอี้กมาก 

2. ขอใหบ้ริษทัจดัท ารายการส่งเสริมการขายของบตัรรถไฟฟ้า MRT  ใหเ้หมือนกบัของ BTS 
3. ขอให้บริษัทจัดให้มีนักวิเคราะห์ทางการเงินมาวิเคราะห์การลงทุนใน MRT ให้

เหมือนกบัของ BTS 
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ประธาน  ช้ีแจงวา่บริษทัจะรับขอ้เสนอไปพิจารณา ส าหรับการวิเคราะห์การลงทุนบริษทั   
มีการด าเนินการเช่นเดียวกนั 

นายประเสริฐ ชาญวทิยากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี 

1. ตูล้็อคเกอร์เช่าในพื้นท่ีสถานีสุขุมวิทบริเวณทางข้ึน และบริเวณด้านข้างมีมาตรการ
รักษาความปลอดภยัอยา่งไร ถา้หากมีการวางระเบิดในตูบ้ริษทัมีระบบป้องกนัหรือไม่ 
อยา่งไร 

2. เร่ืองการเปิดลิฟทโ์ดยสารของสถานี อยากให้เจา้หนา้ท่ีสถานีทุกคนมีกุญแจท่ีสามารถ
เปิดลิฟทไ์ดท้นัที ไม่ตอ้งใชเ้วลารอเจา้หนา้ท่ีนาน 

3. เสนอให้มีการพิมพ์บตัรโดยสารฟรีแนบไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นใช้
เดินทางมาร่วมประชุม 

ดร.สมบัติ  กจิจาลกัษณ์ กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงดงัน้ี 

1. ส าหรับปัญหาการใชง้านล็อคเกอร์ ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของบริษทัผูรั้บเหมา บริษทั
ไดป้ระสานกบั รฟม. ในการรักษาความปลอดภยัเพื่อให้ผูรั้บเหมาภายนอกปรับปรุง
การใหบ้ริการ ซ่ึงบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากในเร่ืองความปลอดภยัในสถานี  

2. ส าหรับการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บตัรโดยสารต่างๆ บริษทัมีโครงการท่ีจะ
จดัท าบตัรโดยสารแมงมุม 4.0 เพื่อใชส้ าหรับเดินทางในทุกระบบ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการ
ปรับปรุง 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 10,437,666,404 เสียง 

เห็นดว้ย   10,432,702,331 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย   29,338 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

งดออกเสียง                      4,934,735 เสียง  

บตัรเสีย                      - ไม่มี -  
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ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล 

ประธานขอใหน้างพเยาว ์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางพเยาว์  มริตตนะพร  กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัมีก าไรสุทธิตาม         
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี 2560 เป็นเงิน 2,975,471,255 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม 
บริษทัจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดต้ามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36  
ซ่ึงห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีท่ี
บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 
และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นอกจากน้ีตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 37 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม  
ยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึง
บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับปี 2560 เป็นเงิน 148.8 ลา้นบาท 

รายละเอียดก าไรสะสมตามงบเฉพาะกิจการท่ียงัไม่ได้จดัสรรปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุม หนา้ 24  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 พิจารณาแล้ว
เห็นวา่ในปี 2560  บริษทัมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 2,975,471,255 บาท 
จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 อนุมติัการจดัสรรเงินก าไร โดย 

1. จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับปี 2560 เป็นเงิน 148.8 ลา้นบาท  

2. จ่ายเงินปันผลส าหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2560 โดยจ่ายจากก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 
0.07 บาท เป็นเงิน 1,069.95 ลา้นบาท ดงันั้นรวมการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับ
งวดคร่ึงปีแรกของปี 2560 ท่ีจ่ายไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาทแลว้ เงินปันผลส าหรับ
ปี 2560 เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.13 บาท  

โดยก าหนดให้วนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) 
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2560 วนัจนัทร์ท่ี 
14 พฤษภาคม 2561 ในกรณีท่ีท่ีประชุมอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 



 

15/32 

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

นายชาตรี  เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเก่ียวกบัการเลือกก าไรสะสมท่ีบริษทัน ามาจ่าย 
เงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ควรเลือกใชก้ าไรส่วนท่ีเสียภาษีในอตัราสูงก่อน 

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน ช้ึแจงว่าก าไรสะสมของ
บริษทัท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเป็นก าไรท่ีเสียภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 ส าหรับก าไรสะสมท่ี
เสียภาษีร้อยละ 23 กับร้อยละ 30 นั้ นได้ใช้ส าหรับการจ่ายเงินปันผลของปีก่อนๆไป
หมดแลว้ 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษทัใน
อตัราร้อยละ 0.07 บาทต่อหุน้ เป็นอตัราท่ีไม่เหมาะสม เม่ือเทียบกบัผลก าไรท่ีบริษทัไดรั้บ  

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงวา่ส าหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของ
บริษทั ซ่ึงมีอตัราเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (Pay Out Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 66.67 สอดคลอ้งกบั
นโยบายปันผลท่ีก าหนดวา่จะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงบริษทั
พยายามรักษา Payout Ratio ไวป้ระมาณร้อยละ 60 หากบริษทัน าก าไรสุทธิมาจ่ายปันผล
ให้กับผูถื้อหุ้นทั้งหมดก็สามารถกระท าได้ แต่จะมีผลให้บริษทัไม่สามารถสร้างความ
เจริญเติบโตต่อไปได ้เน่ืองจากในปี 2560 บริษทัเพิ่งไดรั้บสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสีน ้ าเงิน
ส่วนต่อขยายมูลค่าประมาณ 2 หม่ืนกว่าลา้นบาท บริษทัด าเนินธุรกิจโดยใช้เงินก าไรสุทธิ
ส่วนหน่ึง และกูเ้งินเพื่อมาลงทุนเพิ่มอีกส่วนหน่ึง บริษทัจึงตอ้งแบ่งก าไรออกเป็น 2 ส่วน 
เก็บไวล้งทุนและน ามาจ่ายปันผล 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 10,438,378,000 เสียง 

เห็นดว้ย   10,438,009,559 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 

ไม่เห็นดว้ย   113,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 

งดออกเสียง                      246,698 เสียง  

บตัรเสีย                      8,655 เสียง  
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ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปันผล โดยจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ส าหรับปี 2560  เป็นเงิน 148,800,000 บาท  และจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 
2560 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท เป็นเงิน 1,069,950,000  บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ีผา่น
การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถ
ขอเครดิตภาษีคืน 

โดยก าหนดให้วนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อ
สิทธิรับเงินปันผล (ข้ึนเคร่ืองหมาย XD วนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561) และก าหนดจ่ายเงินในวนั
จนัทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561 

ระเบียบวาระที ่5 พจิารณาเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีพ้่นต าแหน่งตามวาระ 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ก่อนเร่ิมการพิจารณาในวาระน้ีตนเองและและกรรมการท่ีออก
จากต าแหน่งในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีขอไม่เขา้ร่วมการประชุมจนกว่าจะพิจารณาวาระน้ี
แลว้เสร็จ จึงขอให้นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์รองประธานกรรมการบริษทัเป็นผูด้  าเนินการใน
ฐานะประธานท่ีประชุมส าหรับวาระน้ีแทน และรวมถึงในวาระท่ี 6 เ ร่ือง ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งน้ี เพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองในระหวา่งกลบัเขา้
หอ้งประชุม 

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ ประธานที่ประชุม ช้ีแจงว่าตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 14 
ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี โดย
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนนั้นให้ใชว้ิธี
จบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็น      
ผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 น้ี กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ 6 คน คือ          
นายวฑูิร  เตชะทศันสุนทร   พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร  ดร.อรรณพ ตนัละมยั  นายประสิทธ์ิ  
เดชศิริ   นายปณิต  ตุลย์วฒันจิต และดร.วีรพงษ์  รามางกูร และจากการท่ีบริษทัได้เปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อใหแ้ต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในช่วง
เดือนตุลาคม ถึง ธนัวาคม 2560 นั้น ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณา 
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นอกจากน้ีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ได้แจ้งช่ือผู ้แทน คือ 
นางณฐมณ บุนนาค เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัตามเง่ือนไขของสัญญาโครงการระบบ
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  แทนนายธีรพนัธ์  เตชะศิรินุกูล  ซ่ึงลาออก 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนด
ออกตามวาระ คือ พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร และ  นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร พิจารณาแลว้         
เห็นควรน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
ดงัน้ี  

1. แต่งตั้ งกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ 6 คน คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร                  
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั นายประสิทธ์ิ  เดชศิริ  นายปณิต  ตุลยว์ฒันจิต 
และ ดร.วีรพงษ ์ รามางกูร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็น 
ผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ด้วยความซ่ือสัตย ์และทุ่มเทอุทิศ
เวลาไดอ้ย่างเต็มท่ีต่อบริษทั มีบทบาทส าคญัในการมอบแนวนโยบายการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการ 

2. แต่งตั้งนางณฐมณ  บุนนาค ผูแ้ทนของ รฟม.ตามสัญญาสัมปทาน เขา้เป็นกรรมการแทน
นายธีรพนัธ์   เตชะศิรินุกูลซ่ึงลาออก 

ซ่ึงมีรายละเอียดขอ้มูลของบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ อยู่ในหนงัสือเชิญประชุม หน้า 
28 – 47 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์ 2561 โดยไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอและใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ 6 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหน่ึง และแต่งตั้งนางณฐมณ  บุนนาค ผูแ้ทนของ รฟม.ตามสัญญาสัมปทาน เขา้เป็น
กรรมการแทนนายธีรพนัธ์ เตชะศิรินุกูล ซ่ึงลาออก 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 
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นายธรรมนูญ  จุลมณโีชติ ผู้ถือหุ้น มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

1. อา้งถึงคู่มือกรรมการ ของสถาบนั IOD ขอ้ 3.2.1 กรรมการสรรหา ควรมีการรายงานผล
การท างานของกรรมการแต่ละท่านท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในปีท่ีผ่านมา ระบุไว้
ในหนงัสือเชิญประชุมดว้ย 

2. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ โดยเฉพาะกรณีกรรมการอิสระ เม่ือนบัรวมตั้งแต่
ก่อนมีการควบรวมถึงปัจจุบนั ไม่ควรด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี  

3. ในการท่ีผูถื้อหุ้นจะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าไม่ควรก าหนดคุณสมบติัจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคล 

พ.ต.อ. เสริมเกยีรติ บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น มีขอ้เสนอแนะวา่ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงในแต่ละปีในการประชุมผูถื้อหุ้นก าหนดให้
กรรมการจะตอ้งออก 1 ใน 3 ของกรรมการชุดปัจจุบนันั้น ซ่ึงในขอ้ก าหนดของการพิจารณา
คุณสมบติัของผูถื้อหุ้นท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งไม่ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเป็นการ
กีดกนัผูถื้อหุน้  

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติและเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน
เสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 คน แยกเป็นรายบุคคล   

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงว่าวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึง        
มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงและสามารถ
ตรวจสอบไดใ้นภายหลงั  ส าหรับวาระน้ีบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมดว้ยตนเองทุกราย เพื่อน าไปใชใ้นการตรวจนบัคะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบติัของ 
ก.ล.ต. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะบริษทัจะตรวจสอบการลงคะแนนตามท่ีเจตนาท่ีระบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 
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1. นายวฑูิร  เตชะทศันสุนทร 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  10,438,441,824    เสียง 

เห็นดว้ย   10,434,337,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9920 

ไม่เห็นดว้ย   825,215 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0079 

งดออกเสียง                      3,279,596 เสียง  

บตัรเสีย                      0 เสียง  

2. พลเอกเชษฐา   ฐานะจาโร    

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี    10,438,441,824  เสียง 

เห็นดว้ย   8,912,634,845 เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.4118 

ไม่เห็นดว้ย   1,522,261,313 เสียง คิดเป็นร้อยละ 14.5881 

งดออกเสียง                      3,545,666 เสียง  

บตัรเสีย                      0 เสียง 

3. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั 
จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  10,438,441,824  เสียง 

เห็นดว้ย   10,433,532,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9842  

ไม่เห็นดว้ย   1,648,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0157 

งดออกเสียง                      3,260,928 เสียง  

บตัรเสีย                      0 เสียง 

4. นายประสิทธ์ิ   เดชศิริ 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 10,438,441,824    เสียง 

เห็นดว้ย   9,665,766,639 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.6281 

ไม่เห็นดว้ย   769,250,888 เสียง คิดเป็นร้อยละ  7.3718 

งดออกเสียง                      3,424,297 เสียง  

บตัรเสีย                      0 เสียง 
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5. นายปณิต   ตุลยว์ฒันจิต 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  10,438,441,824   เสียง 

เห็นดว้ย   9,665,533,092 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.6289 

ไม่เห็นดว้ย   769,150,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ  7.3710 

งดออกเสียง                      3,758,404 เสียง  

บตัรเสีย                      0 เสียง 

6. ดร.วีรพงษ ์  รามางกูร 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  10,438,441,824   เสียง 

เห็นดว้ย   10,427,894,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9287 

ไม่เห็นดว้ย   7,438,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0712 

งดออกเสียง                      3,108,560 เสียง  

บตัรเสีย                      0 เสียง 

7. นางณฐมณ  บุนนาค 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  10,438,441,824   เสียง 

เห็นดว้ย   9,653,542,704 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.5102 

ไม่เห็นดว้ย   781,567,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.4897 

งดออกเสียง                      3,331,314 เสียง  

บตัรเสีย                      0 เสียง 

ประธานกล่าวขอบคุณท่ีประชุมท่ีไดใ้ห้ความวางใจและลงมติอนุมติัให้กรรมการทั้ง 6 คน          
กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้งนางณฐมณ  บุนนาค 
ผูแ้ทนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามสัญญาสัมปทาน เขา้เป็น 
กรรมการแทนนายธีรพนัธ์  เตชะศิรินุกูล ซ่ึงลาออก 

ประธานขอใหเ้ชิญกรรมการทั้ง 6 คนกลบัเขา้ท่ีประชุม 
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ที่ประชุมมีมติด ้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ถ้ือหุ ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระ คือ            
นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร   พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร   ดร.อรรณพ  ตนัละมยั                
นายประสิทธ์ิ  เดชศิริ  นายปณิต  ตุลยว์ฒันจิต  ดร.วีรพงษ์  รามางกูร กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้งนางณฐมณ  บุนนาค ผูแ้ทนของการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามสัญญาสัมปทาน เขา้เป็นกรรมการ
แทนนายธีรพนัธ์  เตชะศิรินุกูล ซ่ึงลาออก     

ระเบียบวาระที ่6   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ ประธานที่ประชุม ช้ีแจงวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15 ก าหนด
วา่ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
จะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็น
คราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้
ไดรั้บเบ้ียเล้ียง สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

บริษทัไดพ้ิจารณาใหค้่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจ านวน 4 ขอ้ คือ 

1. มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ และการ
เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามต าแหน่ง 

2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีสามารถจูงใจ และรักษา
กรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้บับริษทั 

3. องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ  

4. มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรอง  

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว และได้เสนอ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี 
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1. โบนสักรรมการส าหรับปี 2560 เท่ากบัปี 2559 ในวงเงิน 19.25 ลา้นบาท 

2. ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 เท่ากบัปีท่ีผา่นมา ในวงเงิน 18 ลา้นบาท   

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 หนา้ 48-49 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบริษทั ซ่ึงต่างจากค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั  

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธาน ช้ีแจงว่าค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษทั และ
กรรมการอ่ืนจะพิจารณาตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงได้มีการแจง้รายละเอียดภาระหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บผดิชอบไวใ้นหนา้ 48-49 ของหนงัสือเชิญประชุม 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่าวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 10,438,443,124 เสียง 

เห็นดว้ย   10,419,431,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8178 

ไม่เห็นดว้ย   17,636,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1689 

งดออกเสียง                      1,375,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0131 

บตัรเสีย                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ ดงัน้ี 

1. โบนสักรรมการส าหรับปี 2560 เท่ากบัปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ลา้นบาท 

2. ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 เท่ากบัปีท่ีผา่นมาในวงเงินไม่เกิน 18 ลา้นบาท 
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ระเบียบวาระที ่7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน  

ประธานขอให้นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบช้ีแจงเก่ียวกับ        
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนต่อท่ีประชุม 

นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบตัิของผูส้อบบญัชีร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงความน่าเช่ือถือ 
ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การให้ค  าปรึกษาใน
มาตรฐานการบญัชี การรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน 
และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2561 ดงัน้ี 

1) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับ
ปี 2561 โดยให้ นางสาวอิศราภรณ์  วิสุทธิญาณ หรือนางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล 
หรือนางสาววธู  ขยนัการนาวี แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั คนหน่ึงคนใดเป็น
ผูส้อบบญัชี มีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัในปี 2561 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้นั้น ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย คือ บริษทั 
ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั และ บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวร์ิคส์ จ  ากดั 

ซ่ึงผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ
บริษทั หรือบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
แต่อยา่งใด 

2) ก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 3,830,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีในปีก่อนเพิ่มข้ึน 480,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.33 
เน่ืองจากในปี 2561 มีการปรับเพิ่มขอบเขตงานจากการท่ีบริษทัไดเ้ป็นผูรั้บสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินต่อขยาย  

เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกัน 
พบว่าค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัมีความเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัได้ประสานกบั
ส านักงานสอบบญัชีท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนัอีก 3 ราย คือ บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์            
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั และ 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย  สอบบญัชี จ  ากดั โดยทั้ง 3 ราย ไม่ไดย้ืน่ขอ้เสนอสอบบญัชี  
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ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่คณะกรรมการบริษทัมีมติให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายชาตรี  เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น มีขอ้เสนอแนะว่าบริษทัควรท าสัญญาจา้งกบับริษทัผูส้อบ
บญัชี เน่ืองจากเคยมีกรณีของบริษทัอ่ืนที่มีปัญหาผูส้อบบญัชีเลิกสอบบญัชีระหว่างปี 
เป็นผลให้บริษทัจดทะเบียนนั้นถูกระงบัการซ้ือขายหุ้นเกิดความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น หาก
บริษทัมีการท าสัญญาไวก้รณีมีปัญหาก็จะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผูส้อบบญัชีได ้

ประธาน ช้ีแจงวา่บริษทัจะดูแลไม่ให้บริษทัเกิดกรณีดงัเช่นท่ีเคยเกิดกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น มีขอ้เสนอแนะว่าตามมาตรา 120 พ.ร.บ. บริษทั
มหาชนจ ากดั ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคน
เดิมอีกก็ได ้ดงันั้นค่าสอบบญัชีจึงควรเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอน ไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึง
จะเกิดเป็นช่องโหว ่เสนอใหบ้ริษทัตดัขอ้ความ “ค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีเกิดข้ึนจริง” ออก 

นายวิชา  โชคพงษ์พันธ์ุ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่าส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ีมี
ประโยค “ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจริง” ท่ีบริษทัระบุไวน่้าจะหมายถึงเงินท่ีจ่ายส าหรับผูส้อบ
บญัชีตามจริง หากมีเงินเหลือจากการใชจ่้ายบริษทัก็สามารถเก็บไวไ้ด ้

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนน 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 10,438,444,868 เสียง 

เห็นดว้ย   10,434,934,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9764 

ไม่เห็นดว้ย   2,459,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0235 

งดออกเสียง                      1,050,915 เสียง  

บตัรเสีย                      0 เสียง 
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ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
อนุมติัแต่งตั้งนางสาวอิศราภรณ์  วิสุทธิญาณ หรือนางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล หรือ
นางสาววธู  ขยนัการนาวี แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2561 มีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัในปี 2561 โดยมี
ค่าตอบแทนไม่เกิน 3,830,000  บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

ระเบียบวาระที ่8 การเข้าท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็น ผู้บริหาร
งานซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล โครงการรถไฟฟ้าสาย  
สีน า้เงิน 

ประธานขอให ้ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์  กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่รายละเอียดการขออนุมติั
ในวาระน้ี ตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 52 และสารสนเทศท่ีได้น าส่งให ้          
ผูถื้อหุ้นแล้ว จึงขอน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบวิดีทศัน์เพื่อสรุปขอ้มูลโครงการและขอ้มูล
เก่ียวกบัการวา่จา้ง 

ประธาน ช้ีแจงเพิ ่มเติมว ่าในการพิจารณาวาระน้ีคณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวม
กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ/หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนั พิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัให้บริษทัเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยการว่าจา้ง
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้ริหารงานซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางโยธา และไฟฟ้าเคร่ืองกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน ในวงเงินรวม 2,777.7 
ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นางสาววภิา  สุวณชิย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี 

1. เหตุใดจึงเลือก บมจ. ช.การช่างให้ท างานน้ี และการท่ี บมจ. ช การช่างไดรั้บงานจาก

บริษทัมาโดยตลอด จะถือเป็นการจา้งงานท่ีมีลกัษณะผูกขาดหรือไม่ ซ่ึงบมจ.  ช การช่าง 

เม่ือไดง้านน้ีไปแลว้ หากไม่ท างานใหแ้ลว้เสร็จจะเกิดผลกระทบหรือไม่  

2. เหตุใดจึงเลือกบริษทั อินฟรา เอเชีย (ฮ่องกง) จ  ากดั เป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ และราคา

ประเมินต่างกนัเพียง 70 ลา้นบาท ถือเป็นผลต่างท่ีนอ้ยมาก 
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นายพชัร เนตรสุวรรณ ทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

1. การท่ีบริษทัเลือก บมจ. ช. การช่าง เป็นผูด้  าเนินการงานในลกัษณะน้ีมาโดยตลอดถือ

เป็นขอ้ดีคือ บมจ. ช.การช่างมีความช านาญในดา้นงานก่อสร้างและติดตั้งระบบเก่ียวกบั

รถไฟฟ้าโดยตรงซ่ึงบริษทัและ บมจ. ช. การช่างสามารถประสานงาน และเจรจา

ระหวา่งกนัไดง่้าย ท าใหป้ระหยดัเวลาในการเจรจากบัผูรั้บเหมาในงานอ่ืนๆ   

2. การท่ีบริษทัเลือกใชบ้ริษทั อินฟรา เอเชีย (ฮ่องกง) จ  ากดั เพราะเป็นบริษทัใหญ่ ท่ีไดรั้บ

ความไวว้างใจจากหน่วยงานภาครัฐท่ีด าเนินการเก่ียวกบัระบบราง และบริษทัอ่ืนๆ ใน

งานลกัษณะน้ีเช่นกนั ซ่ึงไดช้ี้แจงไวใ้นรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกนัหนา้ 5 ตามเอกสารท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ  บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ในรายงานรายการ         
เก่ียวโยงได้แสดงเหตุผลท่ีเลือก บมจ. ช. การช่างไวแ้ล้ว ซ่ึงเป็นรายงานท่ีจัดท าโดย            
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ซ่ึงตนเห็นด้วยเน่ืองจาก บมจ. ช. การช่าง มีทีมวิศวกรท่ีมี
ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในการท างาน เช่น กรณีการสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้
แม่น ้ าเจา้พระยาได ้พร้อมทั้งเสนอให้มีการควบรวมระหว่างบริษทัและ บมจ. ช. การช่าง 
เพื่อตดัปัญหาเร่ืองรายการเก่ียวโยง 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงวา่วาระน้ีตอ้งผา่นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัผูถื้อหุ้นท่ีมี
ส่วนไดเ้สีย  

ในวาระน้ีผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
หรือมีส่วนได้เสีย ซ่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจ านวนรวม 4,776,656,436 หุ้น 
ตามรายช่ือท่ีแสดงไวใ้นสารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ในการวา่จา้งบริษทั ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้ริหารงานซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เคร่ืองกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ขอ้ 8. หนา้ 5 - 8 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 
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จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 10,437,750,238 เสียงโดยจ านวนเสียงท่ีไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระน้ี เ น่ืองจากเป็นบุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกัน หรือมีส่วนได้เ สีย จ  านวน
4,725,606,761 เสียง คงเหลือจ านวนเสียงท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 5,712,143,477 เสียง 
ซ่ึงไดมี้การออกเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   5,708,164,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9303 

ไม่เห็นดว้ย   724,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0126 

งดออกเสียง                      3,253,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0569 

บตัรเสีย                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย อนุมติัให้บริษทั
เข้าท ารายการท่ี เก่ียวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) เป็น       
ผูบ้ริหารงานซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้าเคร่ืองกลของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ในวงเงินรวม 2,777.7 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ระเบียบวาระที ่9 การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด ให้
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ประธานขอใหน้างพเยาว ์ มริตตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางพเยาว์  มริตตนะพร  กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่รายละเอียดการขออนุมติั
ในวาระน้ี ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม หน้า 53 และสารสนเทศการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัในการขายหุ้นสามญับริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ให้บริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ  ากดั (มหาชน) ท่ีไดน้ าส่งใหผู้ถื้อหุ้นแลว้ จึงขอน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบวิดีทศัน์เพื่อสรุป
ขอ้มูลเก่ียวกบัการขายหุน้ดงักล่าว 

ประธาน ช้ีแจงเพิ ่มเติมว ่าในการพิจารณาวาระน้ีคณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวม
กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ/หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนัพิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอ
ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการขายหุ้นสามญับริษทัไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั 
(XPCL) ท่ีบริษทัถืออยู่ทั้งหมดจ านวน 201,457,499 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของ
ทุนจดทะเบียนของ XPCL ให้แก่บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)  โดยมีมูลค่า
รายการรวมเท่ากบั 2,065 ลา้นบาท 



 

28/32 

 

ประธานขอใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงขอ้มูลเพิ่มเติมต่อท่ีประชุม 

นายอรรณพ   แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงว่าบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั            
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั (XPCL) ตั้งแต่ก่อนควบรวมกิจการเป็น BEM โดยบริษทัมีสัดส่วน
การถือหุ้นจ านวน 201,457,449 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน หลงัจากนั้น 
CKP แจง้ความประสงค์ขอซ้ือหุ้น XPCL ท่ีบริษทัถืออยูท่ ั้งหมด ทั้งน้ี ในการพิจารณาถึง
ความสมเหตุสมผลของราคาและเง่ือนไขในการท ารายการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เลือกใช้วิธีการประเมินราคาโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนักระแสเงินสด เป็นวิธีหลกัในการให้
ความเห็นต่อการท ารายการ เน่ืองจากวิธีดงักล่าวจะสามารถสะทอ้นผลการด าเนินงานใน
อนาคตของโครงการฯ จะไดมู้ลค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั เท่ากบั 1,894 ลา้นบาท 
ซ่ึงต ่ากวา่ราคาท่ีบริษทัตกลงซ้ือขายกนัท่ี 2,065 ลา้นบาท เท่ากบั 171 ลา้นบาท หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 8.3 และเม่ือก าหนดช่วงการวิเคราะห์ความไวของอตัราส่วนลด จะไดมู้ลค่าอยูใ่นช่วง
ระหว่าง 1,722 – 2,071 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดในหน้า 44 ของรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ส าหรับการขายหุน้สามญั XPCL ให้แก่ CKP การตกลงซ้ือขายกนัท่ีมูลค่า 
2,065 ล้านบาท จึงเป็นมูลค่าท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ีอยู่ในช่วงราคาประเมินท่ี       
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค  านวณไว ้จากเหตุผลที่กล่าวไปแล้วขา้งตน้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีมีความสมเหตุสมผล 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายวรุณ  ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่ากรณีท่ีบริษทัยงัไม่ขายแต่รอเงินปันผลจาก 
XPCL จะเป็นประโยชน์กบับริษทักวา่หรือไม่ และท่ีผา่นมาบริษทัไดรั้บปันผลปีละเท่าไหร่ 

นายอรรณพ   แสงวณชิ ทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ ช้ีแจงวา่โครงการของ XPCL ยงัไม่มีการ
จ่ายเงินปันผล ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการก่อสร้าง ซ่ึงจะแลว้เสร็จในปี 2562 และจะ
สามารถด าเนินการจนสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในประมาณปี 2564 ซ่ึงราคาท่ีบริษทัได้
น ามาประเมินนั้นไดน้ าผลก าไรท่ีบริษทัจะไดรั้บในอนาคตมาค านวณแลว้ 

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี 

1. ขอทราบระยะเวลาสัญญาสัมปทานโครงการของ XPCL  

2. ขอทราบท่ีมาตวัเลขการรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนคร้ังน้ีประมาณ 300 ลา้นบาท  
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นายอรรณพ   แสงวณชิ ทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ ช้ีแจงดงัน้ี  

1.  อายสุัมปทานโครงการของ XPCL มีระยะเวลา 31 ปี  

2.  ก าไรสุทธิท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการขายเงินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 300 ลา้นบาท มาจากผลต่าง
ระหวา่งราคาขายกบัเงินทุนท่ี BEM ทยอยลงทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
7.5 ตั้งแต่เร่ิมแรกไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2561  

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามมูลค่าหุ้นตามบญัชีของ XPCL และราคาหุ้นของ 
XPCL ท่ีขายให ้CKP คิดเป็นราคาหุน้ละเท่าไหร่ 

นายอรรณพ   แสงวณชิ ทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ ช้ีแจงดงัน้ี  

1. มูลค่าหุ้นตามบญัชีได้ระบุไวใ้นเอกสารรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หนา้ 29 มูลค่าทางบญัชีอยูท่ี่ประมาณ 7.77 บาทต่อหุน้ ท่ีราคาพาร์ 10 บาท 

2. ราคาหุ้นของ XPCL ท่ีขายจ านวน 201,457,499 หุ้น ในราคา 2,065 ลา้นบาท คิดเป็น

ราคาเฉล่ียต่อหุน้ประมาณ 10.25 บาท 

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ในเอกสารหนา้ 12  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประเมินราคาไวท่ี้ 1,889 - 2,250 ลา้นบาท มีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของ CKP ทราบราคาน้ีหรือไม่ 
ท าไมบริษทัไม่ขายหุน้ท่ีราคา 2,200 ลา้นบาท แต่ตกลงซ้ือขายกนัท่ีราคา 2,065 ลา้นบาท 

นายอรรณพ   แสงวณชิ ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงวา่ราคากลางท่ีประเมินไวน้ั้นอยูท่ี่
ประมาณ 1,894 ลา้นบาท แต่ตอ้งประเมินเป็นช่วงราคา ซ่ึงเท่ากบัประมาณช่วงราคา 1,722 -
2,071 ลา้นบาท เท่ากบัวา่บริษทัสามารถเสนอขายหุน้ไดใ้นราคาท่ีดีกวา่ราคากลางท่ีประเมิน 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ  บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ืองขอ้มูลการเปิดขายไฟฟ้าไดก่้อน
ก าหนดวา่บริษทัไดรั้บทราบขอ้มูลน้ีหรือไม่             

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ในการประเมินราคาตอ้งดูจาก
สมมติฐานท่ีเกิดโดยมีปัจจยัภายนอก เช่น  อตัราดอกเบ้ีย ปริมาณฝน และ น ้า ท่ีส่งผลต่อการ
น ามาค านวณราคาซ้ือขายหุ้น XPCL ซ่ึงในอนาคตบริษทัอาจจะไม่สามารถขายหุ้น XPCL 
ไดใ้นราคาน้ีก็ได ้นอกจากน้ีบริษทัทราบวา่โครงการโรงไฟฟ้าจะเปิดก่อนก าหนด ซ่ึงบริษทัได้
ให้ขอ้มูลบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อท าการค านวณรวมรายได้ท่ีจะเกิดข้ึน และมีการเจรจาต่อรองกบั 
CKP จนไดร้าคาท่ีเหมาะสมแลว้ 

นายอรรณพ   แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงเพิ่มเติมตามรายงานของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ หนา้ 36 ไดร้ะบุเร่ืองการทยอยเปิดการใชง้านเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไวแ้ลว้ 
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นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากบริษทัจะไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นจาก
การขายคร้ังน้ีแบบแบ่งจ่ายจาก CKP เท่ากบัวา่บริษทัเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บเงินปันผลไปแลว้ 
ใช่หรือไม่ 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงวา่บริษทัจะไดรั้บช าระเงินจากการขายหุ้น
ในคราวเดียวทั้งจ  านวน 

นายวาทิน ชุติปาโร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นวา่หากบริษทัน าเงินท่ีจะไดรั้บจากการขาย
หุ้น XPCL ไปลงทุนโครงการอ่ืนอาจจะถือเป็นความเส่ียงท่ีจะท าให้บริษทัขาดทุนมากกว่า
การถือหุ้นต่อไป ก าไรปีทา้ยๆสัมปทานของ XPCL มีถึง 200 ลา้นบาท ควรไปลงทุนโดย
การออกหุน้กูจ้ะดีกวา่หรือไม่  

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าตามเอกสารเป็นการแสดงตวัเลข            
ผลก าไรท่ี XPCL จะไดรั้บในอีก 10 หรือ 30 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงเป็นผลก าไรคนละช่วงระยะเวลา 
การเปรียบเทียบท่ีถูกตอ้งตอ้งเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาเดียวกนั หากบริษทัตอ้งรอรับ
ก าไรในแต่ละปี ค่าเงินจะต่างจากค่าเงินท่ีไดรั้บในปีปัจจุบนั มูลค่าราคาขายหุ้นน้ี คือราคาท่ี
บริษทัไดน้ าก าไรในอนาคตท่ีจะไดรั้บตลอดอายุสัมปทานมาค านวณเป็นมูลค่าปัจจุบนัแลว้ 
ส าหรับการกู้เงินทางบริษทัตอ้งรักษาอตัราหน้ีสินต่อทุน  การออกหุ้นกู้ท่ีท  านั้นเป็นการ
เปล่ียนจากหน้ีธนาคารเพื่อลดค่าใชจ่้ายทางการเงิน  

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความจ าเป็นในการขายหุ้น XPCL ว่าเหตุใดจึงตอ้ง
ขายในเวลาน้ี และแสดงความคิดเห็นว่าตวัเลขประมาณการท่ีบริษทัน ามาใช้ค  านวณนั้น
ถูกตอ้งหรือไม่ ขอให้มองผลประโยชน์ในระยะยาวอาจจะไดรั้บผลประโยชน์จากการรับ
เงินปันผลก็ได ้

นางสาวธันยลกัษณ์ สิทธิไกรสร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นวา่การคิดค านวณก าไรดงักล่าว
เป็นการคิดลด Discount Future Value to Present Value ซ่ึงคิดว่าการท่ีบริษทัขาย ณ เวลาน้ี             
เป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งท่ีจะน าเงินไปลงทุนอยา่งอ่ืนใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ประธาน ช้ีแจงว่า บริษทัไดใ้ห้บริษทัท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ในวิชาชีพค านวณมาอยา่งดี และ
เห็นสมควรแลว้ 

นายไชยรัตน์  ศรีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าเห็นดว้ยกบัการท่ีจะขายหุ้น ณ 
ขณะน้ี เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีบริษทัได้รับราคาท่ีดีแล้วดีกว่าท่ีจะรอความไม่แน่นอนใน
อนาคต 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
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เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่าวาระน้ีตอ้งผา่นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัผูถื้อหุ้นท่ีมี
ส่วนไดเ้สีย  

ในวาระน้ีผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
หรือมีส่วนได้เสีย ซ่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจ านวนรวม 4,778,415,043 หุ้น           
ตามรายช่ือท่ีแสดงไวใ้นสารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ในการขายหุ้นสามญั 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ใหแ้ก่ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ขอ้ 12. หนา้ 8 - 12 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 10,438,633,975 เสียง โดยจ านวนเสียงท่ีไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระน้ี เ น่ืองจากเป็นบุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกัน หรือมีส่วนได้เ สีย จ  านวน
4,727,884,043 เสียง คงเหลือจ านวนเสียงท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 5,710,749,932 เสียง
ซ่ึงไดมี้การออกเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   5,705,208,092 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9029 

ไม่เห็นดว้ย   3,667,243 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0642 

งดออกเสียง                      1,773,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0310 

บตัรเสีย                      101,157 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย อนุมติัให้บริษทั
เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในการขายหุน้สามญับริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั (XPCL) ท่ี
บริษัทถืออยู่ทั้ งหมดจ านวน 201,457 ,499 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุน               
จดทะเบียนของ XPCL ใหแ้ก่บริษทั ซีเค  พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีมูลค่ารายการรวม
เท่ากบั 2,065 ลา้นบาท   (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ระเบียบวาระที ่10 เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

นายทว ีลศิีริชัยกุล ผู้ถือหุ้น มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.  บริษทัสามารถกนัเงินไวเ้พื่อรอซ้ือหุน้คืนในอนาคตไดห้รือไม่  
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2. โครงการรถไฟฟ้าสีน ้ าเงิน ส่วนต่อขยาย ท่ีจะก่อสร้างเสร็จในปี 2562-2563 ในสถานีท่ี

มีการเช่ือมต่อกบั BTS ควรพิจารณาให้มีการตั้งช่ือสถานีเป็นช่ือเดียวกนั เพื่อความ

สะดวกกบันกัท่องเท่ียวและป้องกนัการสับสน  

3. ส าหรับตามเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าตาล ควรจะมีการเช่ือมต่อในส่วนของ

ทางพิเศษจากดา้นเหนือไปทางดา้นใตด้ว้ย เพื่อให้การคมนาคมเป็นวงกลม ซ่ึงอาจจะท าให้

บริษทัไดรั้บสัมปทานเพิ่มข้ึนดว้ย 

นายไกรวลัย์  คทวณชิ ผู้ถือหุ้น  มีขอ้เสนอแนะเร่ืองการแสดงผลโหวตในการประชุมผูถื้อหุ้นวา่ 
ควรจะมีการแสดงข้อมูลของผูท่ี้ไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย เพิ่มเติมจากการท่ีช้ีแจงไวใ้น
หนังสือเชิญประชุม และการจดัท า QR Code ขอ้มูลเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการ
ประชุมผูถื้อหุน้ ใหมี้ QR Code แยกกนัในแต่ละเอกสาร 

นางสาวนุชนาถ  ยังชนะ ผู้ถือหุ้น มีขอ้เสนอแนะว่าบริษทัควรส่งเสริมการให้บริการพื้นท่ี
เช่าเชิงพาณิชยใ์หม้ากข้ึน และขอช่ืนชมในส่วนของการมีส่วนร่วมทางสังคมของบริษทั 

นายดิเรก  คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้น มีขอ้เสนอแนะเร่ืองการขยายช่องให้บริการ Easy Pass การ
แจง้เตือนกรณีลืมเติมเงิน การพฒันาระบบให้ไมก้ั้นเปิด-ปิดเร็วข้ึน การขอให้มีรถพิเศษเพื่อ
เปิดทางจราจรบนทางด่วน รวมถึงการจดัท าส่วนลดส าหรับผูใ้ชท้างท่ีใชบ้ตัร Easy Pass 

นายไชยรัตน์  ศรีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้น เสนอให้มีการเยี่ยมชมสถานีวดัมงักร และให้บริษทัมีการ
จดัท า Screen Door เพื่อแจง้สถานีถดัไป ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าเส้นทาง หลกัสอง-ท่าพระ  

นายชนเชฏฐ์  ฉายา ผู้ถือหุ้น  มีขอ้เสนอแนะให้บริษทัท าวิจยัเร่ือง โซล่าเซลล์บนพื้นถนน
เพือ่จะไดมี้กระแสไฟฟ้าใชเ้องและยงัเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

ประธาน  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ และเม่ือไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 18.35 น. 

 ลงช่ือ   ดร.วรีพงษ ์  รามางกูร   ประธานท่ีประชุม   

ลงช่ือ  นายภาคภูมิ  ทววีทิยรัศม์ิ       ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม  

ลงช่ือ  นางมนสัวร์ี  ทรัพยช์วโรจน์   ผูบ้นัทึกการประชุม 




