11. นายยุทธนา หยิมการุ ณ
12. นายประสิ ทธิ์ เดชศิริ
13. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
กรรมการบรรษัทภิ บาลและบริ หารความเสี่ ย ง และ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
กรรมการบรรษัทภิ บาลและบริ หารความเสี่ ย ง และ
กรรมการผูจ้ ดั การ

14. นางพเยาว์ มริ ตตนะพร

2) กรรมการบริษัททีไ่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์

กรรมการบริ ษทั
(ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ)
กรรมการบริ ษทั

2. นายปณิ ต ตุลย์วฒั นจิต
3) ผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสงวน คุณาธินนั ท์
นางสุ ดฤทัย พรหมมาตร
นายภาคภูมิ ทวีวทิ ยรัศมิ์
นางสาวปาหนัน โตสุ วรรณถาวร
นายวิทูรย์ หทัยรัตนา
นายอัลวิน จี
ดร.วิเทศ เตชางาม

รองกรรมการผูจ้ ดั การ วิศวกรรมทางพิเศษ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ปฏิบตั ิการทางพิเศษ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ หาร และเลขานุการบริ ษทั
รองกรรมการผูจ้ ดั การ การเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ปฏิบตั ิการและวิศวกรรมระบบราง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สนับสนุนปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ เทคโนโลยีและธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์

4) ผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
5) ทีป่ รึกษากฎหมาย เดอะลีจิสท์ กรุ๊ ป
1. นายนพดล อินทรลิบ
2. นางสาวสาวิตรี ตรี นวรัตน์

ผูต้ รวจสอบผลการนับคะแนน

6) ทีป่ รึกษาทางการเงิน บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด
1. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
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7) ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
1. นายพัชร เนตรสุ วรรณ
8) ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด
1. นายอรรณพ แสงวณิ ช
9) ผู้แทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ถู ือหุ้น
1. นายอดิเรก พิพฒั น์ปัทมา
10) ผู้ถือหุ้นทีเ่ ข้ าประชุ ม
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ปรากฏจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิ เข้าร่ วมประชุ มทั้งสิ้ น 64,437 ราย จานวนหุ ้นที่จาหน่ ายทั้งหมด 15,285,000,000 หุ ้น โดยในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิ ด
ประชุมเวลา 14.00 น. จานวน 2,298 ราย รวมจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 9,004,263,743 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 58.9092
ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อ บัง คับ บริ ษ ัท ซึ่ งกาหนดให้ มี ผู ถ้ ื อ หุ ้ น
มาประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่า 25 คน และต้อ งมี หุ้ น นับ รวมกัน ได้ไ ม่ น้อ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมด และในเวลาปิ ดรับลงทะเบียนมีผถู ้ ือหุ ้นจานวนทั้งสิ้ น 2,937 ราย รวมจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น
10,438,633,975 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 68.2933 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
โดยในจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุ ม 2,937 ราย มีผถู ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้พลเอกสาเภา ชูศรี กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ และเป็ น
บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ มครั้งนี้ เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทน จานวน 868 ราย
จานวนหุน้ รวม 2,076,459,547 หุน้
ก่อนจะเริ่ มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุ ม ประธานขอให้เลขานุ การบริ ษทั ชี้ แจงเกี่ ยวกับวิธีปฏิบตั ิของ
บริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และการลงคะแนนเสี ยง
เลขานุการบริ ษัท ชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่ารายละเอียดขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนนและกติกาการนับคะแนน
บริ ษัท ได้ ช้ ี แจงรายละเอี ย ดไว้ใ นหน้ า 57 ของหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ตามที่ ไ ด้ จ ัด ส่ ง ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น แล้ ว
สรุ ปสาระสาคัญคือ
1. ในการออกเสี ยงลงคะแนน ใช้วธิ ีลงคะแนนโดย หุ ้นหนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง (one share one vote)
2. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะโดยได้ออกเสี ยงลงคะแนนมาในหนังสื อมอบฉันทะในแต่ละวาระแล้ว ทั้งนี้ รวมถึง
คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะให้พลเอกสาเภา ชู ศรี กรรมการอิสระ เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทน
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ฝ่ ายเลขาฯได้ทาการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่ วงหน้าในคอมพิวเตอร์ เพื่อความรวดเร็ วในการ
ประชุม โดยที่ปรึ กษากฎหมายจากเดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ ปได้สอบทานความถูกต้องแล้ว
3. สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มด้วยตนเองเพื่อความรวดเร็ วในการนับคะแนนเสี ยง ขอให้เฉพาะผูถ้ ื อหุ ้นที่
ต้อ งการลงคะแนน “ไม่ เ ห็ น ด้ว ย”หรื อ “งดออกเสี ย ง”แสดงเจตนาลงในบัต รลงคะแนน (สี เ หลื อ ง)
ที่จดั เตรี ยมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็ นด้วย” หรื อ
“งดออกเสี ยง”ดังนั้นจานวนเสี ยงที่เหลือจะถือว่า “เห็นด้วย”ทั้งหมด
4. ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนน
เสี ยงไปทางใด เช่น การทาเครื่ องหมายทั้งในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรื อ “งดออกเสี ยง”
หรื อทาเครื่ องหมายไม่ชดั เจน หรื อ ขีดฆ่าเครื่ องหมายใดๆ โดยไม่ลงลายมือชื่ อกากับบริ เวณที่ขีดฆ่า หรื อ
ไม่ทาเครื่ องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็ นต้น จะถือว่าเป็ น “บัตรเสี ย”
5. ในระหว่างดาเนินการประชุม เปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม หากผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดประสงค์
จะซักถามหรื อต้องการให้คณะกรรมการ หรื อ ผูบ้ ริ หารชี้ แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่ อ หรื อ
กรณี รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่ อผูม้ อบฉันทะด้วย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
โดยขอให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ซัก ถามและอภิ ป รายให้ก ระชับ เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น การประชุ ม และ
ไม่กระทบผูถ้ ือหุ น้ โดยส่ วนรวม
6. เพื่อความโปร่ งใสในการนับคะแนน ขอเชิญตัวแทนผูถ้ ือหุ ้น 2 คน เพื่อร่ วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนนร่ วมกับที่ปรึ กษากฎหมายที่จุดตรวจสอบผลการนับคะแนน
ในการตรวจนับคะแนน ผูถ้ ือหุน้ 2 คน คือ นางสาวสุ ดารัตน์ กานตวนิชกูร และนางสาวดาริ นทร์ โรจน์อศั วมงคล
อาสาในการเป็ นสั ก ขี พ ยานตรวจนับ คะแนนร่ ว มกับ นางสาวสาวิ ต รี ตรี นวรั ต น์ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายจาก
เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ ป
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2560
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันที่ 12 มิ ถุ นายน 2560 นั้น บริ ษทั ได้ส่ง ให้ล่วงหน้า แล้วพร้ อมกับ หนัง สื อเชิ ญประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ ตามที่ปรากฏ ตั้งแต่หน้า 11 ถึงหน้า 23 และได้มีการเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
ตั้งแต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2560 นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้เผยแพร่ ภาพวิดีโอบันทึกการประชุ ม
ในแต่ละวาระเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถเปิ ดชมได้ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
รายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นว่าการบันทึกรายงานการประชุ มมีความถู กต้องครบถ้วน
และมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายชาตรี เจริ ญเนื อง ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณบริ ษทั ที่มีบริ การรถรับ-ส่ ง และจัดช่อง
ลงทะเบียนสาหรับผูอ้ าวุโส อย่างไรก็ตามมีผอู ้ าวุโสจานวนมากมาประชุม จึงขอให้เพิ่มช่อง
ลงทะเบียนผูส้ ู งอายุให้มากขึ้นในการประชุมคราวต่อไป
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดังนี้
1. เพื่อส่ งเสริ มการมีธรรมาภิบาลของบริ ษทั ควรมีการชี้ แจงเรื่ องผลการลงทุนของบริ ษทั
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบ
2. หนังสื อเชิญประชุมควรมีหน่วยงานที่เป็ นผูจ้ ดั ทาด้านท้ายซ้ายมือตามหลักสารบรรณ
3. การบันทึกรายงานการประชุ มในหัวข้อการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการ ควรบันทึก
ให้ก รรมการเป็ น “กรรมการที่ เข้าประชุ ม ” ส่ วนผูอ้ ื่ นควรบัน ทึ ก เป็ น “ผูเ้ ข้า ร่ ว ม
ประชุม”
พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้ น แสดงความคิดเห็ นว่า หนังสื อเชิ ญประชุ มและ
เอกสารประกอบการประชุ มมีจานวนมาก ซึ่ งสารสนเทศที่แนบมา ควรมีการลงวันที่ และ
ลงนามโดยกรรมการผูร้ ับผิดชอบ เพื่อให้เป็ นข้อมูลที่สามารถนามาใช้อา้ งอิงได้
นางพเยาว์ มริ ต ตนะพร กรรมการผู้ จัด การ ชี้ แจงว่าสารสนเทศถื อเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
หนังสื อเชิญประชุม ซึ่งลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 และได้มีการลงนามโดยประธานกรรมการ
บริ ษทั สารสนเทศดังกล่าวเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการพิจารณา
วาระเกี่ยวโยงพร้อมทั้งความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
นายพัช ร เนตรสุ ว รรณ ที่ปรึ กษาทางการเงิน อิสระ ชี้ แจงต่ อที่ ป ระชุ ม ว่า สารสนเทศทั้ง
2 ฉบับนี้ ถือเป็ นข้อมูลที่เป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีการระบุไว้ใน
เอกสารสารสนเทศทั้ง 2 ฉบับครบถ้วนแล้ว ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั ที่มีต่อสารสนเทศ” ท้ายสารสนเทศทั้ง 2 ฉบับ
ไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุ การบริ ษัท ชี้ แจงว่าวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
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จานวนเสี ยงที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี้ 10,369,891,128 เสี ยง
เห็นด้วย

10,365,399,625 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9998

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

20,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
4,471,503 เสี ยง

บัตรเสี ย

- ไม่มี -

ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
ประธานแจ้งต่อที่ประชุ มว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ในปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 รับทราบ รายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2560 ตามที่ ไ ด้น าส่ ง ผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก ท่ า นและเผยแพร่ ผ่า นเว็บ ไซต์ข อง
บริ ษทั ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วนั ที่ 20 มีนาคม 2561
ประธานขอให้นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุ ม
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานในปี 2560 ว่า
บริ ษทั ได้นาส่ งรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้าแล้วตามที่
ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 จึงขอนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบวิดีทศั น์เพื่อสรุ ปข้อมูล ให้
ผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายวรุ ณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าบริ ษทั ควรมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติ
ของรถที่ ใช้ทางพิเศษต่อวันว่าเป็ นรถประเภทใดบ้าง กี่ ล้อ รถเก่ าหรื อรถใหม่ เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการประมาณการปริ มาณรถที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงว่า บริ ษทั มีการเก็บข้อมูลสถิติของประเภทรถ
โดยวัดด้วยจานวนล้อ และจะใช้ขอ้ มูล การจดทะเบียนรถใหม่แต่ละปี มาเป็ นข้อมูลในการ
ประมาณการปริ มาณรถที่จะใช้ทางพิเศษในอนาคต
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นายวิชา โชคพงษ์ พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการก่อสร้างทางเชื่อม
ทางพิเศษสายศรี รัช-วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานครกับทางพิเศษศรี รัช
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงว่าการก่ อสร้ างทางเชื่ อมทางพิเศษสาย
ศรี รัช-วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานครที่จะเชื่ อมกับทางพิ เศษศรี รัชไปทางทิ ศเหนื อ
(แจ้งวัฒนะ) คาดว่าจะแล้วเสร็ จและเปิ ดให้บริ การได้ภายในเดือนสิ งหาคม 2561
นายทวี ลีศิริชัยกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้
1. ขอบคุณบริ ษทั ที่ได้มีการพาผูถ้ ือหุ ้นไปเยี่ยมชมสถานีสนามไชย และชื่นชมผลงานการ
ก่อสร้างของ บมจ. ช. การช่างที่สามารถก่อสร้างได้โดยที่ไม่มีการเปิ ดหน้าดิน
2. การแก้ไขปั ญหารถไฟฟ้ าที่ มีผูม้ าใช้บริ การเป็ นจานวนมาก โดยการถอดเก้าอี้ ที่นั่งออก
ช่วยในเรื่ องการเข้า-ออกสะดวกขึ้นมาก และเสนอให้ถอดเก้าอี้มากกว่าในปั จจุบนั หรื อ
ปรับปรุ งโดยเปลี่ยนเป็ นเก้าอี้พบั ไว้เพื่อเป็ นทางเลือกให้ผใู ้ ช้บริ การในชัว่ โมงเร่ งด่วน
3. เสนอให้มี ก ารใช้บ ริ เ วณพื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์เ ป็ นศู น ย์ใ ห้ บ ริ ก ารงานทะเบี ย นราษฎร์
สานัก งานประกัน สั ง คม เหมื อ นกรณี ก ารมี บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพในบริ เ วณสถานี
หากเป็ นไปได้จะให้บริ ษทั ทากิจกรรม CSR โดยขอความร่ วมมือไปยังโรงพยาบาลที่
อยูร่ อบๆ เพื่อให้บริ การด้วยจะเป็ นการส่ งเสริ มให้มีผใู ้ ช้บริ การมากขึ้น
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
1. การถอดเก้าอี้ ออกในบางขบวนถื อเป็ นมาตรการชัว่ คราวในการแก้ปัญหาผูใ้ ช้บริ การ
เป็ นจานวนมากในช่ วงเร่ งด่วนในขณะนี้ โดยบริ ษทั จะมีขบวนรถมาให้บริ การเพิ่มเติม
อีกจานวน 35 ขบวนโดยจะเริ่ มทยอยมาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 จากที่ มีอยู่ใน
ปัจจุบนั จานวน 19 ขบวน
2. ส าหรั บ เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ กิ จ กรรม CSR

บริ ษ ัท จะพิ จ ารณาขอความร่ ว มมื อ ไปยัง

โรงพยาบาลโดยรอบสถานี ร ถไฟฟ้ า เกี่ ย วกับ การให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพ โดยจะ
พิจารณาจัดสรรการใช้พ้นื ที่ให้เหมาะสมต่อไป
ประธาน ชี้ แจงเพิ่ ม เติ ม ว่า ในการจัด ซื้ อ ขบวนรถไฟฟ้ า เพิ่ ม เติ ม นั้น บริ ษ ัท จะพยายาม
ดาเนินการให้เร็ วที่สุดและดีที่สุด
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นายธรรมนูญ จุ ลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยการถอด
เก้าอี้ออกว่าจากการใช้บริ การพบว่ามีผใู ้ ช้บริ การบางส่ วนที่ยืนกีดขวางการเข้าออก จึงเสนอ
ให้บริ ษทั พิจารณาทาเส้นแนวยืนในขบวนรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าออก
หรื อหากถอดเก้าอี้ออกไปทั้งหมดก็จะทาให้ผโู ้ ดยสารใช้บริ การได้มากขึ้น
ประธาน ชี้ แจงเพิ่มเติมว่าสาหรับข้อเสนอที่จะให้ถอดเก้าอี้ออกทั้งหมดนั้น คงจะไม่สามารถ
ทาได้ เพราะยังมีผโู ้ ดยสารที่เป็ นบุคคลสู งอายุ ยังมีความจาเป็ นต้องใช้อยู่ ซึ่ งจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม
นายอดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา อาสาสมัครพิทักษ์ สิทธิผ้ ูถือหุ้น ผู้รับมอบฉั นทะ สอบถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยความเสี่ ยงตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี หน้า 88 กรณี สัญญาสัมปทานโครงการ
ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 จะสิ้ นสุ ดลงในเดื อนกุมภาพันธ์ 2563 หากบริ ษทั ไม่ได้รับการต่อ
สัญญาจะส่ งผลกระทบต่อรายได้ในส่ วนของทางพิเศษ ซึ่ งมี ถึงร้ อยละ 65 นั้น ปั จจุ บนั มี
ความคืบหน้าอย่างไร
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้ จั ด การ ชี้ แจงว่า บริ ษ ทั ได้เตรี ย มแผนบริ หารความ
เสี่ ย งไว้ต้ งั แต่ 5 ปี ที่ แล้ว โดยได้ยื่นข้อเสนอเป็ นผูร้ ับสัมปทานจากการทางพิ เศษฯ และ
ได้รับคัดเลือกให้ดาเนินโครงการทางพิเศษสายศรี รัช-วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร
ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี สาหรับเงื่อนไขสัญญาโครงการระบบทางด่ วนขั้นที่ 2 บริ ษทั มี
สิ ทธิ ขอต่อสัญญาสัมปทานกับการทางพิเศษฯ ได้อีก 2 ครั้ ง ครั้ งละ 10 ปี ซึ่ งขณะนี้ อยู่
ระหว่างการเจรจา โดยบริ ษทั ได้มีหนังสื อแจ้งความประสงค์ในการต่อสัญญาสัมปทานไปยังการ
ทางพิเศษฯ แล้ว ผลการพิจารณาเป็ นอย่างไร จะรายงานให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบอีกครั้ง
นายชนเชฏฐ์ ฉายา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าระบบ QR CODE สามารถนามาใช้กบั ระบบการ
เก็บค่าผ่านทางพิเศษได้หรื อไม่
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงว่าสามารถนามาใช้ได้ เพียงแต่ตอ้ งเพิ่มตัว
อ่าน QR CODE ซึ่ งจะนาเรื่ องนี้ไปปรึ กษาหารื อกับการทางพิเศษฯ ต่อไป
นายวิชา โชคพงษ์ พันธุ์ ผู้ถือหุ้ น สอบถามเรื่ องความเป็ นไปได้ในการร่ วมมือการสร้ าง
รถไฟฟ้า Airport Link เชื่อมจากสนามบินสุ วรรณภูมิของ BTS AOT และ BEM
ประธาน ชี้ แจงว่า ระบบรถไฟฟ้า Airport Link จากสนามบินสุ วรรณภูมิไม่ได้อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของบริ ษทั
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พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้
1. สอบถามแนวทางการแก้ไ ขปั ญหารถติ ดสะสมบริ เวณหน้า ด่ า นเก็ บ เงิ นค่ า ผ่า นทาง
บริ เวณช่องใช้เงินสด อยากให้มีผมู ้ าใช้บริ การ Easy Pass มากขึ้น
2. อุบตั ิเหตุที่เกิดบนทางด่วน ควรมีมาตรการปรับปรุ งเพื่อให้หน่วยงานกูภ้ ยั บนทางพิเศษ
สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุรวดเร็ วมากขึ้น และควรมีการจัดหาอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต
กรณี มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นบนทางพิเศษด้วย
3. ชื่นชมผลงานการก่อสร้างของวิศวกร บมจ. ช. การช่างที่มีความสามารถในการก่อสร้าง
ท่อลอดใต้แม่น้ าเจ้าพระยาได้
ประธาน แจ้งว่าขอรับข้อเสนอไว้พิจารณาและเพิ่มเติมเรื่ องการก่ อสร้ างรถไฟฟ้ าลอดใต้
แม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่ งมีสถานี ใกล้เคียงคือ สถานีสนามไชยเป็ นสถานี ที่มีความสวยงาม เป็ นที่
ชื่นชมเป็ นอย่างมากจากผูท้ ี่ไปเยี่ยมชมโดยผูท้ ี่ออกแบบ คือ รศ.ดร.ภิญโญ สุ วรรณคีรี ศิลปิ น
แห่งชาติ
นายชาตรี เจริ ญเนื อง ผู้ถื อหุ้ น แสดงความคิดเห็ น ว่า บริ ษทั ควรมีการรณรงค์เรื่ อง การ
เอื้อเฟื้ อที่นงั่ ให้แก่ผสู ้ ู งอายุในรถไฟฟ้า MRT โดยการประกาศเพิ่มเติมให้ผโู ้ ดยสารทราบใน
รถไฟฟ้า นอกจากป้ายประกาศที่มีอยูใ่ นขบวนรถหรื อในสถานีแล้ว
นางสาววนิดา ตันติสุนทร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่านอกจากการประกาศในสถานีให้
เอื้อเฟื้ อที่นงั่ แก่ผสู ้ ู งอายุในรถไฟฟ้ า MRT แล้ว เห็ นว่าควรมีการแจ้งให้ผโู ้ ดยสารทราบว่า
ขบวนไหนเป็ นขบวนสาหรับผูส้ ู งอายุก็จะเป็ นการดี หรื อมีการแจ้งว่าตูโ้ ดยสารขบวนไหน
เป็ นตูย้ ืน หรื อเป็ นตูส้ าหรับผูส้ ู งอายุ เด็ก และสตรี มีครรภ์ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูโ้ ดยสารได้ทราบ
ล่วงหน้าว่าตูน้ ้ ีจะไม่มีที่นงั่
นายสมบัติ เทวคุปต์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้
1. เสนอแนวคิดในการทารถไฟฟ้ าใหม่ให้มีประตูเปิ ดด้านข้างตลอดแนวขบวน มีที่นงั่ แค่
ตรงกลางพอ
2. ระหว่างที่รอการสั่งผลิ ตรถไฟฟ้ าขบวนใหม่ เสนอให้บริ ษทั ขอเช่ าขบวนรถไฟฟ้ าจาก
ต่างประเทศมาใช้ก่อน โดยนามาเป็ นตูเ้ ชื่อมต่อในขบวนปัจจุบนั ก็ได้
3. ขอให้ขยายระยะเวลาการเปิ ด-ปิ ดให้บริ การ เช่ น เปิ ดบริ การ 05.00 น.และปิ ดบริ การ
02.00 น. สาหรับผูใ้ ช้บริ การในช่วงกลางคืนที่พบปั ญหากรณี แท็กซี่ ปฏิเสธผูโ้ ดยสาร
นายพงษ์ สฤษดิ์ ตั นติ สุว ณิช ย์ กุ ล กรรมการบริ ษัท ชี้ แจงเกี่ ยวกับการแก้ปัญหากรณี มี
ผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าในชัว่ โมงเร่ งด่วนจานวนมาก ดังนี้
9/32

1. เนื่ องจากมี การเชื่ อมต่อรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงและสายสี น้ า เงิ นโดยเปิ ดใช้สถานี เตาปู น
ต่ อ เชื่ อ มสถานี บ างซื่ อ มี ผ ลให้ ป ริ ม าณผูโ้ ดยสารเพิ่ ม ขึ้ น เป็ นอย่ า งมาก ซึ่ งบริ ษ ัท มี
มาตรการแก้ปัญหาชั่วคราวตามที่ แจ้ง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ต้องขอเวลาเนื่ องจากอยู่
ระหว่างการสั่งตูร้ ถไฟฟ้าเพิ่มเติม
2. กรณี ปัญหาและอุปสรรคสาหรับผูใ้ ช้บริ การสู งอายุ เด็ก และสตรี มีครรภ์ บริ ษทั จะร่ วม
รณรงค์กบั รั ฐบาลและหารื อกับ รฟม. เพื่อช่ วยสนับสนุ นมาตรการที่ จะอานวยความ
สะดวกแก่ผใู ้ ช้บริ การต่อไป
นายศุ ภกร ชิ นพงษ์ ไพบู ลย์ ผู้ถือหุ้ น มี ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติ มว่าขอให้มีการหารื อกับการ
รถไฟฟ้าแห่ งประเทศไทย (รฟท.) กรณี มีผโู ้ ดยสารชาวต่างชาติที่นาสัมภาระที่มีขนาดใหญ่
เข้าสู่ ระบบรถไฟฟ้ า Airport Rail Link ทาให้เกิดปั ญหาพื้นที่ในการให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสาร
ท่านอื่นลดลง ควรมีการคิ ดค่าธรรมเนี ยมสาหรับกรณี ดงั กล่าว ซึ่ งจะเกี่ ยวข้องกับบริ ษทั
ในส่ วนที่ผโู ้ ดยสารของ Airport Rail Link ที่มาใช้บริ การต่อในส่ วนของรถไฟฟ้า MRT
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้
1. ขอให้เร่ งแก้ไขปั ญหาเครื่ องเติ มเงิ นบัตรโดยสารไม่ รองรั บธนบัตรชนิ ดใหม่ (ธนบัตร
รัชกาลที่ 9 ฉบับล่าสุ ด) ให้บริ ษทั จัดทาป้ ายแสดงลักษณะของธนบัตรที่เครื่ องรองรับไว้ดว้ ย
2. หาวิธีลดระยะเวลาในการออกใบกากับภาษีเต็มรู ปแบบของระบบรถไฟฟ้ าสายสี ม่วง
ที่ตอ้ งใช้เวลานานถึง 2 สัปดาห์ ซึ่ งต่างจากรถไฟฟ้าสายสี น้ าเงิน
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงว่า สาหรับเรื่ องการออกใบกากับภาษีจะ
ขอรับไปดาเนินการแก้ไขปั ญหาต่อไป
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสี ม่วงที่เป็ นการรับจ้างบริ หาร (Gross Cost) มีรายได้และ
กาไรต่อปี ประมาณปี ละเท่าไหร่
2. สัญญารถไฟฟ้าสายสี น้ าเงินส่ วนต่อขยายเป็ นแบบ Gross Cost หรื อ Net Cost
3. ระบบการให้สัมปทานของประเทศไทยเป็ นทั้ง Gross Cost หรื อ Net Cost จึงอยาก
ทราบถึงความเป็ นไปได้หากมีการลดค่าโดยสารทั้งระบบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก
Gross Cost เป็ น Net Cost หรื อไม่
4. นโยบายรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะเป็ น Gross Cost หรื อ Net Cost และ Margin ของสาย
สี ม่วงเป็ นอย่างไร
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ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงว่าบริ ษทั รับสัมปทานรถไฟฟ้ าสายสี ม่วง
เป็ นแบบ Gross Cost และรับสัมปทานรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิ นเป็ นแบบ Net Cost สาหรับใน
ส่ วนของรายได้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสี ม่วงรายได้ค่าโดยสารทั้งหมดจะเป็ นของรัฐและ
จ่ายค่าจ้างการบริ หารการเดินรถกับซ่ อมบารุ งให้กบั บริ ษทั สาหรับส่ วนรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิน
ที่เป็ นแบบ Net Cost รายได้ค่าโดยสารเป็ นของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ต้องรับความเสี่ ยงจากผล
ดาเนินงานทั้งหมดแล้วแบ่งผลตอบแทนให้รัฐตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
นายกษิ ดิ ศ ประเสริ ฐ สั ง ข์ ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามเกี่ ย วกับ การให้บ ริ ก ารทางพิ เ ศษว่า บริ ษ ัท
มีนโยบายที่จะทาการตลาดเชิงรุ กเพื่อเพิ่มปริ มาณผูใ้ ช้ Easy Pass อย่างไร
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
1. นโยบายในการบริ หารจัดการ EasyPass อยูภ่ ายใต้การดูแลของ กทพ. โดยขณะนี้กทพ.
ได้รับนโยบายจากกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นการเก็บค่ามัดจาบัตร Easy Pass ดังนั้น
ประชาชนสามารถรับบัตร Easy Passได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่ามัดจา แต่ยงั ไม่มีนโยบายการ
ให้ส่วนลดสาหรับ Easy Pass
2. สาหรับทางพิเศษในส่ วนที่บริ ษทั ดู แลมีการติดตั้งระบบ Easy Pass ไปแล้วร้อยละ 50
ของจานวนตูเ้ ก็บเงินทั้งหมด
ดร. ธีรทร วัฒนกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดในงบแสดงฐานะการเงิ น มี ย อดคงเหลื อ 2.67
พันล้านบาท ซึ่งเห็นว่ามีมากไป เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีเพียง 777 ล้านบาท ควรนาไปใช้
เงินกูย้ มื ระยะสั้น หรื อเจ้าหนี้การค้าบางส่ วนเพื่อประหยัดดอกเบี้ย
2. ขอให้ช้ ีแจงเนื่องจากอัตราการจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นค่อนข้างต่า
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
1. บริ ษทั ต้องจัดเตรี ยมเงินสดไว้สาหรับชาระคืนหนี้ระยะสั้น ซึ่ งมีกาหนดชาระในไตรมาสแรก
2. สาหรั บเรื่ องเงิ นปั นผลนั้นบริ ษทั ต้องเตรี ยมเงิ นส่ วนหนึ่ งไว้สาหรับโครงการรถไฟฟ้ า
สายสี น้ าเงินส่ วนต่อขยายที่บริ ษทั ได้รับสัมปทานมาแล้ว
ไม่ มี ผูใ้ ดซัก ถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น เพิ่ มเติ ม ประธานจึ ง แจ้ง ต่ อที่ ป ระชุ ม ว่า วาระนี้
ไม่ตอ้ งออกเสี ยงลงคะแนนเนื่ องจากเป็ นการรายงานผลการดาเนินงานให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560
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ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560ซึ่ ง
งบการเงิ นนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว โดยมีรายละเอียดในเอกสารสรุ ปข้อมูลทาง
การเงินปี 2560 ที่ได้นาส่ งให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มใน
ครั้งนี้แล้ว
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ช้ ี แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจาหน่ายหุ ้นกูข้ อง
บริ ษทั และเรื่ องของราคาหุน้ บริ ษทั
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงว่าในปี 2560 บริ ษทั ได้รับรางวัล Issuer of
the Year จากการออกหุ ้นกู้ ทาให้ลดต้นทุนทางการเงินไปได้หลายร้ อยล้านบาท อีกทั้ง
บริ ษทั ยังได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุนประจาปี 2560 จากผลสาเร็ จ
ของการควบบริ ษทั ซึ่งทาให้บริ ษทั มีความแข็งแกร่ งขึ้น
นางสาวศิริพร ศิ ริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดบริ ษทั จึงไม่จดั ส่ งเอกสารหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินไปพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงว่าบริ ษทั มีการจัดส่ งรายงานหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินโดยจัดทาเป็ นแผ่น CD ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ แล้ว
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้ น เสนอแนะให้บริ ษทั มีการจัดทาเอกสารงบการเงิน โดยมี
QR Code เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถดูขอ้ มูลเป็ นมือถือ หรื อแท็บเล็ตได้
เลขานุการบริษัท ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า ผูถ้ ือหุ ้นสามารถดูขอ้ มูลหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่หลังปก CD และหลังเล่มสรุ ปข้อมูลทางการเงินซึ่ งผูถ้ ื อ
หุน้ สามารถดูผา่ นมือถือ หรื อแท็บเล็ตได้ทนั ที
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้
1. เสนอให้บริ ษทั ปล่อยเช่าพื้นที่พาณิ ชย์เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากเห็นว่ายังมีพ้ืนที่วา่ งในสถานี
รถไฟฟ้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมาก
2. ขอให้บริ ษทั จัดทารายการส่ งเสริ มการขายของบัตรรถไฟฟ้า MRT ให้เหมือนกับของ BTS
3. ขอให้ บ ริ ษัท จัด ให้ มี นัก วิ เ คราะห์ ท างการเงิ น มาวิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น ใน MRT ให้
เหมือนกับของ BTS
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ประธาน ชี้ แจงว่าบริ ษทั จะรับข้อเสนอไปพิจารณา สาหรับการวิเคราะห์การลงทุนบริ ษทั
มีการดาเนินการเช่นเดียวกัน
นายประเสริฐ ชาญวิทยากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. ตูล้ ็อคเกอร์ เช่ าในพื้นที่ สถานี สุขุมวิทบริ เวณทางขึ้ น และบริ เวณด้านข้างมี มาตรการ
รักษาความปลอดภัยอย่างไร ถ้าหากมีการวางระเบิดในตูบ้ ริ ษทั มีระบบป้ องกันหรื อไม่
อย่างไร
2. เรื่ องการเปิ ดลิฟท์โดยสารของสถานี อยากให้เจ้าหน้าที่สถานีทุกคนมีกุญแจที่สามารถ
เปิ ดลิฟท์ได้ทนั ที ไม่ตอ้ งใช้เวลารอเจ้าหน้าที่นาน
3. เสนอให้มีการพิมพ์บตั รโดยสารฟรี แนบไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม เพื่อให้ผูถ้ ื อ หุ ้นใช้
เดินทางมาร่ วมประชุม
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
1. สาหรับปัญหาการใช้งานล็อคเกอร์ ซึ่ งเป็ นความรับผิดชอบของบริ ษทั ผูร้ ับเหมา บริ ษทั
ได้ประสานกับ รฟม. ในการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ผูร้ ับเหมาภายนอกปรับปรุ ง
การให้บริ การ ซึ่ งบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากในเรื่ องความปลอดภัยในสถานี
2. สาหรับการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บตั รโดยสารต่างๆ บริ ษทั มีโครงการที่จะ
จัดทาบัตรโดยสารแมงมุม 4.0 เพื่อใช้สาหรับเดินทางในทุกระบบ ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการ
ปรับปรุ ง
ไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุ การบริ ษัท ชี้ แจงว่าวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
จานวนเสี ยงที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี้ 10,437,666,404 เสี ยง
เห็นด้วย

10,432,702,331 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9997

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

29,338 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0002
4,934,735 เสี ยง

บัตรเสี ย

- ไม่มี -
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ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไร และจ่ ายเงินปันผล
ประธานขอให้นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุ ม
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่าบริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี 2560 เป็ นเงิน 2,975,471,255 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม
บริ ษทั จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นได้ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36
ซึ่ งห้ามจ่ายเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่นนอกจากเงิ นกาไร และห้ามจ่ายเงิ นปั นผลกรณี ที่
บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงิ นปั นผลให้จ่ายตามจานวนหุ ้น หุ ้นละเท่าๆ กัน
และต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นอกจากนี้ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 37 บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ ง
บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2560 เป็ นเงิน 148.8 ล้านบาท
รายละเอี ย ดก าไรสะสมตามงบเฉพาะกิ จการที่ ย งั ไม่ ไ ด้จดั สรรปรากฏตามหนัง สื อเชิ ญ
ประชุม หน้า 24
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาแล้ว
เห็นว่าในปี 2560 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นเงิน 2,975,471,255 บาท
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 อนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร โดย
1. จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2560 เป็ นเงิน 148.8 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปั นผลสาหรับงวดครึ่ งปี หลังของปี 2560 โดยจ่ายจากกาไรสะสมในอัตราหุ ้นละ
0.07 บาท เป็ นเงิน 1,069.95 ล้านบาท ดังนั้นรวมการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับ
งวดครึ่ งปี แรกของปี 2560 ที่จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ น้ ละ 0.06 บาทแล้ว เงินปั นผลสาหรับ
ปี 2560 เท่ากับอัตราหุ น้ ละ 0.13 บาท
โดยกาหนดให้วนั จันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date)
เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล และกาหนดจ่ายเงิ นปั นผลงวดครึ่ งปี หลังของปี 2560 วันจันทร์ ที่
14 พฤษภาคม 2561 ในกรณี ที่ที่ประชุมอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
นายชาตรี เจริ ญเนื อง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเกี่ ยวกับการเลื อกกาไรสะสมที่ บริ ษทั นามาจ่าย
เงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ควรเลือกใช้กาไรส่ วนที่เสี ยภาษีในอัตราสู งก่อน
นางสาวปาหนัน โตสุ วรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน ชึ้ แจงว่ากาไรสะสมของ
บริ ษทั ที่มีอยู่ในปั จจุบนั เป็ นกาไรที่เสี ยภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 สาหรับกาไรสะสมที่
เสี ย ภาษี ร้ อ ยละ 23 กับ ร้ อ ยละ 30 นั้น ได้ใ ช้ ส าหรั บ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของปี ก่ อ นๆไป
หมดแล้ว
นายธรรมนู ญ จุ ลมณีโชติ ผู้ถือหุ้ น แสดงความคิดเห็นว่าการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ใน
อัตราร้อยละ 0.07 บาทต่อหุ น้ เป็ นอัตราที่ไม่เหมาะสม เมื่อเทียบกับผลกาไรที่บริ ษทั ได้รับ
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงว่าสาหรับการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษทั ซึ่ งมีอตั ราเงินปั นผลต่อกาไรสุ ทธิ (Pay Out Ratio) อยูท่ ี่ร้อยละ 66.67 สอดคล้องกับ
นโยบายปั นผลที่กาหนดว่าจะจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ซึ่ งบริ ษทั
พยายามรักษา Payout Ratio ไว้ประมาณร้อยละ 60 หากบริ ษทั นากาไรสุ ทธิ มาจ่ายปั นผล
ให้ก ับ ผูถ้ ื อหุ ้ น ทั้ง หมดก็ ส ามารถกระท าได้ แต่ จ ะมี ผลให้บ ริ ษ ทั ไม่ ส ามารถสร้ างความ
เจริ ญเติบโตต่อไปได้ เนื่องจากในปี 2560 บริ ษทั เพิ่งได้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสี น้ าเงิน
ส่ วนต่อขยายมูลค่าประมาณ 2 หมื่นกว่าล้านบาท บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จโดยใช้เงิ นกาไรสุ ทธิ
ส่ วนหนึ่ ง และกูเ้ งิ นเพื่อมาลงทุนเพิ่มอีกส่ วนหนึ่ ง บริ ษทั จึงต้องแบ่งกาไรออกเป็ น 2 ส่ วน
เก็บไว้ลงทุนและนามาจ่ายปันผล
ไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุ การบริ ษัท ชี้ แจงว่าวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
จานวนเสี ยงที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี้ 10,438,378,000 เสี ยง
เห็นด้วย

10,438,009,559 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9989

ไม่เห็นด้วย

113,088 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0010

งดออกเสี ยง

246,698 เสี ยง

บัตรเสี ย

8,655 เสี ยง
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ที่ประชุมมีมติ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
อนุ ม ัติก ารจัดสรรเงิ น ก าไรและจ่ า ยเงิ นปั นผล โดยจัด สรรเป็ นทุ นส ารองตามกฎหมาย
สาหรับปี 2560 เป็ นเงิน 148,800,000 บาท และจ่ายเงินปั นผลสาหรับงวดครึ่ งปี หลังของปี
2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท เป็ นเงิน 1,069,950,000 บาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่ผา่ น
การเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถ
ขอเครดิตภาษีคืน
โดยกาหนดให้วนั จันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) เพื่อ
สิ ทธิรับเงินปันผล (ขึ้นเครื่ องหมาย XD วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561) และกาหนดจ่ายเงินในวัน
จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีพ่ ้ นตาแหน่ งตามวาระ
ประธานแจ้งต่อที่ประชุ มว่า ก่อนเริ่ มการพิจารณาในวาระนี้ ตนเองและและกรรมการที่ออก
จากตาแหน่ งในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้งนี้ ขอไม่เข้าร่ วมการประชุ มจนกว่าจะพิจารณาวาระนี้
แล้วเสร็ จ จึงขอให้นายปลิว ตรี วิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการใน
ฐานะประธานที่ ป ระชุ ม ส าหรั บ วาระนี้ แทน และรวมถึ ง ในวาระที่ 6 เรื่ อง ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุ มดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ องในระหว่างกลับเข้า
ห้องประชุม
นายปลิว ตรี วิศวเวทย์ ประธานที่ ป ระชุ ม ชี้ แจงว่า ตามข้อ บัง คับของบริ ษ ทั ข้อ 14
กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี โดย
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธี
จับฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ น
ผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระ ซึ่ งอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2561 นี้ กรรมการที่ พ น้ ตาแหน่ งตามวาระ 6 คน คื อ
นายวิฑูร เตชะทัศนสุ นทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรณพ ตันละมัย นายประสิ ทธิ์
เดชศิ ริ นายปณิ ต ตุลย์วฒั นจิต และดร.วีรพงษ์ รามางกูร และจากการที่บริ ษทั ได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าในช่วง
เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2560 นั้น ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
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นอกจากนี้ การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย(รฟม.) ได้แ จ้ง ชื่ อ ผู ้แ ทน คื อ
นางณฐมณ บุนนาค เพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตามเงื่ อนไขของสัญญาโครงการระบบ
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล แทนนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล ซึ่งลาออก
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนด
ออกตามวาระ คือ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร และ นายวิฑูร เตชะทัศนสุ นทร พิจารณาแล้ว
เห็นควรนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณานาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
ดังนี้
1. แต่ ง ตั้ง กรรมการที่ พ ้น ต าแหน่ ง ตามวาระ 6 คน คื อ นายวิ ฑู ร เตชะทัศ นสุ นทร
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรณพ ตันละมัย นายประสิ ทธิ์ เดชศิริ นายปณิ ต ตุลย์วฒั นจิต
และ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ ง เนื่องจากเป็ น
ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ปฏิ บตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่ อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศ
เวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริ ษทั มีบทบาทสาคัญในการมอบแนวนโยบายการดาเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษ ทั พร้ อมทั้งเสนอความคิ ดเห็ นและข้อแนะนาต่างๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการ
บริ หารจัดการ
2. แต่งตั้งนางณฐมณ บุนนาค ผูแ้ ทนของ รฟม.ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็ นกรรมการแทน
นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูลซึ่งลาออก
ซึ่ งมีรายละเอียดข้อมูลของบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการ อยู่ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม หน้า
28 – 47
ประธาน ชี้ แจงเพิ่ ม เติ ม ว่ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอและให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณา
อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระ 6 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหนึ่ ง และแต่งตั้งนางณฐมณ บุนนาค ผูแ้ ทนของ รฟม.ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็ น
กรรมการแทนนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล ซึ่งลาออก
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
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นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. อ้างถึงคู่มือกรรมการ ของสถาบัน IOD ข้อ 3.2.1 กรรมการสรรหา ควรมีการรายงานผล
การทางานของกรรมการแต่ละท่านที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการในปี ที่ผ่านมา ระบุไว้
ในหนังสื อเชิญประชุมด้วย
2. วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ โดยเฉพาะกรณี กรรมการอิสระ เมื่อนับรวมตั้งแต่
ก่อนมีการควบรวมถึงปั จจุบนั ไม่ควรดารงตาแหน่งเกิน 9 ปี
3. ในการที่ผูถ้ ือหุ ้นจะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็ นกรรมการล่วงหน้าไม่ควรกาหนดคุณสมบัติจานวนหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นที่จะเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคล
พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น มีขอ้ เสนอแนะว่าในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ พ น้ ตาแหน่ ง ตามวาระ ซึ่ ง ในแต่ล ะปี ในการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นก าหนดให้
กรรมการจะต้องออก 1 ใน 3 ของกรรมการชุ ดปั จจุบนั นั้น ซึ่ งในข้อกาหนดของการพิจารณา
คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ ้นที่จะเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั จะต้องไม่กาหนดกฎเกณฑ์ที่เป็ นการ
กีดกันผูถ้ ือหุ น้
ไม่มี ผูใ้ ดซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ นเพิ่ม เติ ม ประธานที่ ประชุ ม จึ งขอให้ที่ ประชุ ม
พิจารณาลงมติและเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ดี ให้ผูถ้ ื อหุ ้นลงคะแนน
เสี ยงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 คน แยกเป็ นรายบุคคล
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ชี้ แจงว่า วาระนี้ ต้องผ่า นมติ ด้วยคะแนนเสี ย งข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ ง
มาประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนน เพื่อความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยงและสามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง สาหรับวาระนี้ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อนาไปใช้ในการตรวจนับคะแนนเสี ยงตามแนวทางปฏิบตั ิของ
ก.ล.ต. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะบริ ษทั จะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่เจตนาที่ระบุไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะ
ประธานประกาศผลการนับคะแนนเป็ นรายบุคคล ดังนี้
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1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุ นทร
จานวนเสี ยงที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี้ 10,438,441,824 เสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

10,434,337,013 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9920
825,215 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0079
3,279,596 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

2. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
จานวนเสี ยงที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี้ 10,438,441,824 เสี ยง
เห็นด้วย

8,912,634,845 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 85.4118

ไม่เห็นด้วย

1,522,261,313 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 14.5881

งดออกเสี ยง

3,545,666 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

3. ดร.อรรณพ ตันละมัย
จานวนเสี ยงที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี้ 10,438,441,824 เสี ยง
เห็นด้วย

10,433,532,785 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9842

ไม่เห็นด้วย

1,648,111 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0157

งดออกเสี ยง

3,260,928 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

4. นายประสิ ทธิ์ เดชศิริ
จานวนเสี ยงที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี้ 10,438,441,824 เสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,665,766,639 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 92.6281
769,250,888 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 7.3718
3,424,297 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง
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5. นายปณิ ต ตุลย์วฒั นจิต
จานวนเสี ยงที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี้ 10,438,441,824 เสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,665,533,092 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 92.6289
769,150,328 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 7.3710
3,758,404 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
จานวนเสี ยงที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี้ 10,438,441,824 เสี ยง
เห็นด้วย

10,427,894,424 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9287

ไม่เห็นด้วย

7,438,840 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0712

งดออกเสี ยง

3,108,560 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

7. นางณฐมณ บุนนาค
จานวนเสี ยงที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี้ 10,438,441,824 เสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,653,542,704 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 92.5102
781,567,806 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 7.4897
3,331,314 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุ มที่ได้ให้ความวางใจและลงมติอนุ มตั ิให้กรรมการทั้ง 6 คน
กลับเข้า มาดารงตาแหน่ ง กรรมการต่ อไปอี ก วาระหนึ่ ง และแต่ง ตั้ง นางณฐมณ บุ นนาค
ผูแ้ ทนของการรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็ น
กรรมการแทนนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล ซึ่งลาออก
ประธานขอให้เชิญกรรมการทั้ง 6 คนกลับเข้าที่ประชุม
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ที ่ป ระชุ ม มีม ติด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนแยกเป็ นรายบุค คลอนุ ม ตั ิ แ ต่ง ตั้ง กรรมการที ่ พ น้ ต าแหน่ ง ตามวาระ คื อ
นายวิฑู ร เตชะทัศ นสุ น ทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรณพ ตัน ละมัย
นายประสิ ท ธิ์ เดชศิ ริ นายปณิ ต ตุล ย์ว ฒั นจิต ดร.วีร พงษ์ รามางกูร กลับ เข้า ดารง
ตาแหน่ ง กรรมการต่อไปอี ก วาระหนึ่ ง และแต่ง ตั้ง นางณฐมณ บุ นนาค ผูแ้ ทนของการ
รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.) ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็ นกรรมการ
แทนนายธี รพันธ์ เตชะศิรินุกูล ซึ่ งลาออก
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานที่ประชุ ม ชี้ แจงว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15 กาหนด
ว่า กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุ ม บาเหน็จ
โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
จะอนุ มตั ิ ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ น
คราวๆไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้
ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
บริ ษทั ได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการจานวน 4 ข้อ คือ
1. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน เช่น การเป็ นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุ ดต่างๆ และการ
เป็ นสมาชิ กของคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่า ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัท ภิ บาลและบริ หารความเสี่ ยงจะ
ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตาแหน่ง
2. ค่ า ตอบแทนอยู่ ใ นระดับ เดี ย วกับ อุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน ที่ ส ามารถจู ง ใจ และรั ก ษา
กรรมการที่มีความรู ้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั บริ ษทั
3. องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่ งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
4. มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรอง
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนพิ จ ารณาแล้ว และได้เ สนอ
คณะกรรมการบริ ษ ทั พิ จารณานาเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2561 พิ จารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
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1. โบนัสกรรมการสาหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 ในวงเงิน 19.25 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561 เท่ากับปี ที่ผา่ นมา ในวงเงิน 18 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 หน้า 48-49
ประธาน ชี้ แจงเพิ่มเติ มว่าคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เพื่ออนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบริ ษทั ซึ่ งต่างจากค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั
นายปลิว ตรี วิศวเวทย์ ประธาน ชี้ แจงว่าค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการอื่นจะพิจารณาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่ งได้มีการแจ้งรายละเอียดภาระหน้าที่
ที่ได้รับผิดชอบไว้ในหน้า 48-49 ของหนังสื อเชิญประชุม
ไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุ การบริ ษั ท ชี้ แจงว่า วาระนี้ ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสี ย งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม
ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
จานวนเสี ยงที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี้ 10,438,443,124 เสี ยง
เห็นด้วย

10,419,431,004 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.8178

ไม่เห็นด้วย

17,636,234 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.1689

งดออกเสี ยง

1,375,886 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0131

บัตรเสี ย

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดังนี้
1. โบนัสกรรมการสาหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561 เท่ากับปี ที่ผา่ นมาในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานขอให้ นายวิฑู ร เตชะทัศนสุ น ทร ประธานกรรมการตรวจสอบชี้ แจงเกี่ ย วกับ
การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุม
นายวิฑูร เตชะทัศนสุ นทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้ แจงว่าที่ประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจ ารณาคุ ณสมบัติ ข องผู ส้ อบบัญ ชี ร่ วมกับ ฝ่ ายจัด การถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ความเป็ นอิสระ ความรู ้และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี การให้คาปรึ กษาใน
มาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงิ นได้ทนั เวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน
และมี ม ติ ใ ห้น าเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัทเพื่ อพิ จ ารณานาเสนอที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2561 ดังนี้
1) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สาหรับ
ปี 2561 โดยให้ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิ ญาณ หรื อนางสาวสุ พรรณี ตริ ยานันทกุ ล
หรื อนางสาววธู ขยันการนาวี แห่ งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด คนหนึ่ งคนใดเป็ น
ผูส้ อบบัญชี มีอานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริ ษทั ในปี 2561
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อข้างต้นนั้น ยังเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ย่อย คื อ บริ ษทั
ทางด่วนกรุ งเทพเหนือ จากัด และ บริ ษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จากัด
ซึ่ ง ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่ เสนอมานั้นไม่มี ค วามสั ม พันธ์ และไม่ มี ส่ วนได้เสี ย กับ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด
2) กาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 3,830,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริ ง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชี ในปี ก่อนเพิ่มขึ้น 480,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.33
เนื่ องจากในปี 2561 มีการปรับเพิ่มขอบเขตงานจากการที่บริ ษทั ได้เป็ นผูร้ ับสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสี น้ าเงินต่อขยาย
เมื่ อเปรี ย บเที ยบกับ ค่ าเฉลี่ ย ค่า สอบบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบี ย นอื่ นในหมวดเดี ยวกัน
พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชี ของบริ ษทั มี ความเหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ประสานกับ
สานักงานสอบบัญชี ที่อยู่ในระดับเดี ยวกันอี ก 3 ราย คือ บริ ษทั ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์
คู เปอร์ ส เอบี เอเอส จากัด บริ ษทั ดี ล อยท์ ทู ช้ โธมัท สุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และ
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยทั้ง 3 ราย ไม่ได้ยนื่ ข้อเสนอสอบบัญชี
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ประธาน ชี้ แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายชาตรี เจริ ญเนื อง ผู้ถือหุ้น มีขอ้ เสนอแนะว่าบริ ษทั ควรทาสัญญาจ้างกับบริ ษทั ผูส้ อบ
บัญ ชี เนื่ อ งจากเคยมีก รณี ข องบริ ษ ทั อื่น ที่มี ปั ญหาผูส้ อบบัญ ชี เลิ ก สอบบัญชี ร ะหว่า งปี
เป็ นผลให้บริ ษทั จดทะเบียนนั้นถูกระงับการซื้ อขายหุ ้นเกิดความเสี ยหายต่อผูถ้ ื อหุ ้น หาก
บริ ษทั มีการทาสัญญาไว้กรณี มีปัญหาก็จะสามารถฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากผูส้ อบบัญชีได้
ประธาน ชี้แจงว่าบริ ษทั จะดูแลไม่ให้บริ ษทั เกิดกรณี ดงั เช่นที่เคยเกิดกับบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น มีขอ้ เสนอแนะว่าตามมาตรา 120 พ.ร.บ. บริ ษทั
มหาชนจากัด กาหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี คน
เดิมอีกก็ได้ ดังนั้นค่าสอบบัญชีจึงควรเป็ นจานวนเงินที่แน่นอน ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่ ง
จะเกิดเป็ นช่องโหว่ เสนอให้บริ ษทั ตัดข้อความ “ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริ ง” ออก
นายวิช า โชคพงษ์ พันธุ์ ผู้ ถือ หุ้ น มี ข ้อเสนอแนะว่า ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนผูส้ อบบัญชี ที่ มี
ประโยค “ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริ ง” ที่บริ ษทั ระบุไว้น่าจะหมายถึงเงินที่จ่ายสาหรับผูส้ อบ
บัญชีตามจริ ง หากมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายบริ ษทั ก็สามารถเก็บไว้ได้
ไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุ การบริ ษัท ชี้ แจงว่าวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานประกาศผลการนับคะแนน
จานวนเสี ยงที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี้ 10,438,444,868 เสี ยง
เห็นด้วย

10,434,934,424 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9764

ไม่เห็นด้วย

2,459,529 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0235

งดออกเสี ยง

1,050,915 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง
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ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
อนุ มตั ิ แต่งตั้ง นางสาวอิ ศราภรณ์ วิสุ ทธิ ญาณ หรื อนางสาวสุ พ รรณี ตริ ยานันทกุ ล หรื อ
นางสาววธู ขยันการนาวี แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด คนหนึ่ งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2561 มีอานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริ ษทั ในปี 2561 โดยมี
ค่าตอบแทนไม่เกิน 3,830,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ระเบียบวาระที่ 8 การเข้ าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันในการว่าจ้ างบริษัท ช.การช่ าง จากัด (มหาชน) เป็ น ผู้บริ หาร
งานซ่ อมบารุ งรั กษาโครงสร้ างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้ าเครื่ องกล โครงการรถไฟฟ้ าสาย
สี นา้ เงิน
ประธานขอให้ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่ารายละเอียดการขออนุ มตั ิ
ในวาระนี้ ตามที่ ป รากฏในหนัง สื อเชิ ญประชุ ม หน้า 52 และสารสนเทศที่ ไ ด้นาส่ ง ให้
ผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว จึงขอนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบวิดีทศั น์เพื่อสรุ ปข้อมูลโครงการและข้อมูล
เกี่ยวกับการว่าจ้าง
ประธาน ชี้ แ จงเพิ ่ม เติม ว่า ในการพิจ ารณาวาระนี้ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ซึ่ ง ไม่ร วม
กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย และ/หรื อบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน พิจารณาแล้วมีมติเห็ นควรเสนอ
ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้าทารายการที่เกี่ ยวโยงกันโดยการว่าจ้าง
บริ ษ ทั ช.การช่ า ง จากัด (มหาชน) เป็ นผูบ้ ริ หารงานซ่ อมบารุ ง รักษาโครงสร้ า งพื้นฐาน
ทางโยธา และไฟฟ้ าเครื่ องกล ของโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิ น ในวงเงิ นรวม 2,777.7
ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
นางสาววิภา สุ วณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. เหตุใดจึงเลือก บมจ. ช.การช่ างให้ทางานนี้ และการที่ บมจ. ช การช่ างได้รับงานจาก
บริ ษทั มาโดยตลอด จะถือเป็ นการจ้างงานที่มีลกั ษณะผูกขาดหรื อไม่ ซึ่ งบมจ. ช การช่ าง
เมื่อได้งานนี้ไปแล้ว หากไม่ทางานให้แล้วเสร็ จจะเกิดผลกระทบหรื อไม่
2. เหตุใดจึงเลือกบริ ษทั อินฟรา เอเชี ย (ฮ่องกง) จากัด เป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระ และราคา
ประเมินต่างกันเพียง 70 ล้านบาท ถือเป็ นผลต่างที่นอ้ ยมาก
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นายพัชร เนตรสุ วรรณ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้
1. การที่บริ ษทั เลื อก บมจ. ช. การช่ าง เป็ นผูด้ าเนิ นการงานในลักษณะนี้ มาโดยตลอดถื อ
เป็ นข้อดีคือ บมจ. ช.การช่างมีความชานาญในด้านงานก่อสร้างและติดตั้งระบบเกี่ยวกับ
รถไฟฟ้ า โดยตรงซึ่ งบริ ษ ทั และ บมจ. ช. การช่ า งสามารถประสานงาน และเจรจา
ระหว่างกันได้ง่าย ทาให้ประหยัดเวลาในการเจรจากับผูร้ ับเหมาในงานอื่นๆ
2. การที่บริ ษทั เลือกใช้บริ ษทั อินฟรา เอเชีย (ฮ่องกง) จากัด เพราะเป็ นบริ ษทั ใหญ่ ที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับระบบราง และบริ ษทั อื่นๆ ใน
งานลักษณะนี้เช่นกัน ซึ่งได้ช้ ีแจงไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหน้า 5 ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุ น้ แล้ว
พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าในรายงานรายการ
เกี่ ย วโยงได้แ สดงเหตุ ผ ลที่ เ ลื อ ก บมจ. ช. การช่ า งไว้แ ล้ว ซึ่ งเป็ นรายงานที่ จ ัด ท าโดย
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ ซึ่ งตนเห็ น ด้วยเนื่ อ งจาก บมจ. ช. การช่ า ง มี ที ม วิศ วกรที่ มี
ความสามารถและมี ความเชี่ ยวชาญในการทางาน เช่ น กรณี การสร้ างอุ โมงค์ทางลอดใต้
แม่น้ าเจ้าพระยาได้ พร้ อมทั้งเสนอให้มีการควบรวมระหว่างบริ ษทั และ บมจ. ช. การช่ าง
เพื่อตัดปั ญหาเรื่ องรายการเกี่ยวโยง
ไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุ การบริ ษัท ชี้ แจงว่าวาระนี้ ตอ้ งผ่านด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุ ม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนโดยไม่นบั ผูถ้ ือหุ ้นที่มี
ส่ วนได้เสี ย
ในวาระนี้ผถู ้ ือหุ ้นที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน) เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หรื อมี ส่ ว นได้เสี ย ซึ่ ง จะไม่มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนจานวนรวม 4,776,656,436 หุ ้น
ตามรายชื่ อที่แสดงไว้ในสารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการว่าจ้างบริ ษทั ช.การช่าง
จากัด (มหาชน) เป็ นผูบ้ ริ หารงานซ่ อมบารุ งรั กษาโครงสร้ างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้ า
เครื่ องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสี น้ าเงิน ข้อ 8. หน้า 5 - 8
ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
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จานวนเสี ยงที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี้ 10,437,750,238 เสี ย งโดยจ านวนเสี ย งที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ
ออกเสี ยงในวาระนี้ เนื่ อ งจากเป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อมี ส่ ว นได้ เ สี ย จ านวน
4,725,606,761 เสี ยง คงเหลือจานวนเสี ยงที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในวาระนี้ 5,712,143,477 เสี ยง
ซึ่ งได้มีการออกเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย

5,708,164,951 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9303

ไม่เห็นด้วย

724,578 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0126

งดออกเสี ยง

3,253,948 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0569

บัตรเสี ย

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

ที่ประชุ มมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงมากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนโดยไม่นบั ผูถ้ ื อหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ย อนุ มตั ิให้บริ ษทั
เข้า ท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ในการว่ า จ้ า งบริ ษัท ช.การช่ า ง จ ากัด (มหาชน) เป็ น
ผูบ้ ริ หารงานซ่อมบารุ งรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้ าเครื่ องกลของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสี น้ าเงิน ในวงเงินรวม 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )
ระเบียบวาระที่ 9 การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันในการขายหุ้นสามัญบริ ษัท ไซยะบุ รี พาวเวอร์ จากัด ให้
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ประธานขอให้นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่ารายละเอียดการขออนุ มตั ิ
ในวาระนี้ ตามที่ปรากฏในหนังสื อเชิ ญประชุ ม หน้า 53 และสารสนเทศการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันในการขายหุ ้นสามัญบริ ษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด ให้บริ ษทั ซี เค พาวเวอร์
จากัด (มหาชน) ที่ได้นาส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นแล้ว จึงขอนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบวิดีทศั น์เพื่อสรุ ป
ข้อมูลเกี่ยวกับการขายหุ น้ ดังกล่าว
ประธาน ชี้ แ จงเพิ ่ม เติม ว่า ในการพิจ ารณาวาระนี้ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ซึ่ ง ไม่ร วม
กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย และ/หรื อบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็ นควรเสนอ
ที่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ ม ตั ิการขายหุ ้นสามัญบริ ษ ทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด
(XPCL) ที่บริ ษทั ถื ออยู่ท้ งั หมดจานวน 201,457,499 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 7.50 ของ
ทุนจดทะเบีย นของ XPCL ให้แก่บ ริ ษ ทั ซี เ ค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) โดยมีมูล ค่า
รายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท
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ประธานขอให้ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม
นายอรรณพ แสงวณิช ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ชี้ แจงว่าบริ ษทั มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด (XPCL) ตั้งแต่ก่อนควบรวมกิจการเป็ น BEM โดยบริ ษทั มีสัดส่ วน
การถื อหุ ้นจานวน 201,457,449 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 7.50 ของทุ นจดทะเบี ยน หลังจากนั้น
CKP แจ้งความประสงค์ขอซื้ อหุ ้น XPCL ที่บริ ษทั ถื ออยูท่ ้ งั หมด ทั้งนี้ ในการพิจารณาถึง
ความสมเหตุ สมผลของราคาและเงื่ อนไขในการท ารายการ ที่ ปรึ ก ษาทางการเงิ นอิ ส ระ
เลื อกใช้วิธี การประเมิ นราคาโดยวิธี มู ล ค่า ปั จจุ บ นั กระแสเงิ นสด เป็ นวิธี หลัก ในการให้
ความเห็ นต่อการทารายการ เนื่ องจากวิธีดงั กล่าวจะสามารถสะท้อนผลการดาเนิ นงานใน
อนาคตของโครงการฯ จะได้มูลค่าหุ ้นตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั เท่ากับ 1,894 ล้านบาท
ซึ่ งต่ากว่าราคาที่บริ ษทั ตกลงซื้ อขายกันที่ 2,065 ล้านบาท เท่ากับ 171 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ น
ร้อยละ 8.3 และเมื่อกาหนดช่วงการวิเคราะห์ความไวของอัตราส่ วนลด จะได้มูลค่าอยูใ่ นช่วง
ระหว่าง 1,722 – 2,071 ล้านบาท ดังรายละเอียดในหน้า 44 ของรายงานความเห็นของที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ สาหรับการขายหุน้ สามัญ XPCL ให้แก่ CKP การตกลงซื้ อขายกันที่มูลค่า
2,065 ล้า นบาท จึ งเป็ นมู ลค่ าที่ เหมาะสม เนื่ องจากเป็ นราคาที่ อยู่ใ นช่ วงราคาประเมิ นที่
ที่ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิส ระได้คานวณไว้ จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วไปแล้ว ข้า งต้น ที่ป รึ ก ษา
ทางการเงิ นอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทารายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายวรุ ณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้ น สอบถามว่ากรณี ที่บริ ษทั ยังไม่ขายแต่รอเงิ นปั นผลจาก
XPCL จะเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั กว่าหรื อไม่ และที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้รับปั นผลปี ละเท่าไหร่
นายอรรณพ แสงวณิช ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่าโครงการของ XPCL ยังไม่มีการ
จ่ายเงินปั นผล ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการก่อสร้าง ซึ่ งจะแล้วเสร็ จในปี 2562 และจะ
สามารถดาเนิ นการจนสามารถจ่ายเงิ นปั นผลได้ในประมาณปี 2564 ซึ่ งราคาที่บริ ษทั ได้
นามาประเมินนั้นได้นาผลกาไรที่บริ ษทั จะได้รับในอนาคตมาคานวณแล้ว
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. ขอทราบระยะเวลาสัญญาสัมปทานโครงการของ XPCL
2. ขอทราบที่มาตัวเลขการรับรู ้กาไรจากการขายเงินลงทุนครั้งนี้ประมาณ 300 ล้านบาท
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นายอรรณพ แสงวณิช ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงดังนี้
1. อายุสัมปทานโครงการของ XPCL มีระยะเวลา 31 ปี
2. กาไรสุ ทธิที่บริ ษทั จะได้รับจากการขายเงินลงทุนทั้งสิ้ นประมาณ 300 ล้านบาท มาจากผลต่าง
ระหว่างราคาขายกับเงินทุนที่ BEM ทยอยลงทุนใน XPCL ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ
7.5 ตั้งแต่เริ่ มแรกไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2561
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามมูลค่าหุ ้นตามบัญชี ของ XPCL และราคาหุ ้นของ
XPCL ที่ขายให้ CKP คิดเป็ นราคาหุ น้ ละเท่าไหร่
นายอรรณพ แสงวณิช ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงดังนี้
1. มูลค่าหุ ้นตามบัญชี ได้ระบุไว้ในเอกสารรายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
หน้า 29 มูลค่าทางบัญชีอยูท่ ี่ประมาณ 7.77 บาทต่อหุ น้ ที่ราคาพาร์ 10 บาท
2. ราคาหุ ้นของ XPCL ที่ขายจานวน 201,457,499 หุ ้น ในราคา 2,065 ล้านบาท คิดเป็ น
ราคาเฉลี่ยต่อหุ น้ ประมาณ 10.25 บาท
นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในเอกสารหน้า 12 ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ประเมินราคาไว้ที่ 1,889 - 2,250 ล้านบาท มีผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องของ CKP ทราบราคานี้ หรื อไม่
ทาไมบริ ษทั ไม่ขายหุ น้ ที่ราคา 2,200 ล้านบาท แต่ตกลงซื้ อขายกันที่ราคา 2,065 ล้านบาท
นายอรรณพ แสงวณิช ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ชี้ แจงว่าราคากลางที่ประเมินไว้น้ นั อยูท่ ี่
ประมาณ 1,894 ล้านบาท แต่ตอ้ งประเมินเป็ นช่วงราคา ซึ่ งเท่ากับประมาณช่วงราคา 1,722 2,071 ล้านบาท เท่ากับว่าบริ ษทั สามารถเสนอขายหุ น้ ได้ในราคาที่ดีกว่าราคากลางที่ประเมิน
พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่ องข้อมูลการเปิ ดขายไฟฟ้ าได้ก่อน
กาหนดว่าบริ ษทั ได้รับทราบข้อมูลนี้หรื อไม่
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงเพิ่มเติมว่าในการประเมินราคาต้องดูจาก
สมมติฐานที่เกิดโดยมีปัจจัยภายนอก เช่น อัตราดอกเบี้ย ปริ มาณฝน และ น้ า ที่ส่งผลต่อการ
นามาคานวณราคาซื้ อขายหุ ้น XPCL ซึ่ งในอนาคตบริ ษทั อาจจะไม่สามารถขายหุ ้น XPCL
ได้ในราคานี้ก็ได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ทราบว่าโครงการโรงไฟฟ้ าจะเปิ ดก่อนกาหนด ซึ่ งบริ ษทั ได้
ให้ขอ้ มูลบริ ษทั ที่ปรึ กษาเพื่อทาการคานวณรวมรายได้ที่จะเกิ ดขึ้น และมีการเจรจาต่อรองกับ
CKP จนได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว
นายอรรณพ แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้ แจงเพิ่มเติมตามรายงานของที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ หน้า 36 ได้ระบุเรื่ องการทยอยเปิ ดการใช้งานเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าไว้แล้ว
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นางสาวพัชริ นทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากบริ ษทั จะได้รับชาระเงิ นค่าหุ ้นจาก
การขายครั้งนี้แบบแบ่งจ่ายจาก CKP เท่ากับว่าบริ ษทั เสี ยโอกาสที่จะได้รับเงินปั นผลไปแล้ว
ใช่หรื อไม่
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงว่าบริ ษทั จะได้รับชาระเงินจากการขายหุ ้น
ในคราวเดียวทั้งจานวน
นายวาทิน ชุ ติปาโร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าหากบริ ษทั นาเงิ นที่จะได้รับจากการขาย
หุ ้น XPCL ไปลงทุนโครงการอื่นอาจจะถือเป็ นความเสี่ ยงที่จะทาให้บริ ษทั ขาดทุนมากกว่า
การถื อหุ ้นต่อไป กาไรปี ท้ายๆสัมปทานของ XPCL มีถึง 200 ล้านบาท ควรไปลงทุนโดย
การออกหุ น้ กูจ้ ะดีกว่าหรื อไม่
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จัด การ ชี้ แจงว่าตามเอกสารเป็ นการแสดงตัวเลข
ผลกาไรที่ XPCL จะได้รับในอีก 10 หรื อ 30 ปี ข้างหน้า ซึ่ งเป็ นผลกาไรคนละช่วงระยะเวลา
การเปรี ยบเทียบที่ถูกต้องต้องเปรี ยบเทียบในช่ วงระยะเวลาเดี ยวกัน หากบริ ษทั ต้องรอรับ
กาไรในแต่ละปี ค่าเงินจะต่างจากค่าเงินที่ได้รับในปี ปั จจุบนั มูลค่าราคาขายหุ ้นนี้ คือราคาที่
บริ ษทั ได้นากาไรในอนาคตที่จะได้รับตลอดอายุสัมปทานมาคานวณเป็ นมูลค่าปั จจุบนั แล้ว
สาหรั บการกู้เงิ นทางบริ ษทั ต้องรั กษาอัตราหนี้ สินต่อทุ น การออกหุ ้นกู้ที่ทานั้นเป็ นการ
เปลี่ยนจากหนี้ธนาคารเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน
นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความจาเป็ นในการขายหุ ้น XPCL ว่าเหตุใดจึงต้อง
ขายในเวลานี้ และแสดงความคิ ดเห็ นว่าตัวเลขประมาณการที่ บริ ษทั นามาใช้คานวณนั้น
ถู กต้องหรื อไม่ ขอให้มองผลประโยชน์ในระยะยาวอาจจะได้รับผลประโยชน์จากการรับ
เงินปั นผลก็ได้
นางสาวธันยลักษณ์ สิ ทธิไกรสร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าการคิดคานวณกาไรดังกล่าว
เป็ นการคิดลด Discount Future Value to Present Value ซึ่ งคิดว่าการที่บริ ษทั ขาย ณ เวลานี้
เป็ นเรื่ องที่ถูกต้องที่จะนาเงินไปลงทุนอย่างอื่นให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
ประธาน ชี้ แจงว่า บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั ที่ปรึ กษาที่มีความรู ้ ในวิชาชี พคานวณมาอย่างดี และ
เห็นสมควรแล้ว
นายไชยรั ตน์ ศรี วงศ์ เจริ ญ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็ นว่าเห็ นด้วยกับการที่ จะขายหุ ้น ณ
ขณะนี้ เนื่ องจากในปั จจุ บนั นี้ บริ ษทั ได้รับราคาที่ ดีแล้วดี กว่าที่ จะรอความไม่แน่ นอนใน
อนาคต
ไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
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เลขานุ การบริ ษัท ชี้ แจงว่าวาระนี้ ตอ้ งผ่านด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุ ม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนโดยไม่นบั ผูถ้ ือหุ ้นที่มี
ส่ วนได้เสี ย
ในวาระนี้ผถู ้ ือหุ ้นที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน) เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หรื อมี ส่ วนได้เสี ย ซึ่ ง จะไม่ มีสิ ท ธิ ออกเสี ย งลงคะแนนจานวนรวม 4,778,415,043 หุ ้น
ตามรายชื่ อที่ แสดงไว้ในสารสนเทศการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ในการขายหุ ้นสามัญ
บริ ษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด ให้แก่ บริ ษทั ซี เค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ข้อ 12. หน้า 8 - 12
ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
จานวนเสี ยงที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี้ 10,438,633,975 เสี ย ง โดยจานวนเสี ยงที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ
ออกเสี ยงในวาระนี้ เนื่ อ งจากเป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อมี ส่ ว นได้ เ สี ย จ านวน
4,727,884,043 เสี ยง คงเหลือจานวนเสี ยงที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในวาระนี้ 5,710,749,932 เสี ยง
ซึ่ งได้มีการออกเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย

5,705,208,092 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9029

ไม่เห็นด้วย

3,667,243 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0642

งดออกเสี ยง

1,773,440 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0310

บัตรเสี ย

101,157 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0017

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงมากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มา
ประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนโดยไม่นบั ผูถ้ ื อหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ย อนุ มตั ิให้บริ ษทั
เข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันในการขายหุ น้ สามัญบริ ษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด (XPCL) ที่
บริ ษัท ถื อ อยู่ ท้ ัง หมดจ านวน 201,457,499 หุ ้ น คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 7.50 ของทุ น
จดทะเบียนของ XPCL ให้แก่บริ ษทั ซี เค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารายการรวม
เท่ากับ 2,065 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่ องอื่นๆ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
นายทวี ลีศิริชัยกุล ผู้ถือหุ้น มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. บริ ษทั สามารถกันเงินไว้เพื่อรอซื้ อหุ น้ คืนในอนาคตได้หรื อไม่
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2. โครงการรถไฟฟ้ าสี น้ าเงิน ส่ วนต่อขยาย ที่จะก่อสร้างเสร็ จในปี 2562-2563 ในสถานีที่
มีการเชื่ อมต่อกับ BTS ควรพิจารณาให้มีการตั้งชื่ อสถานี เป็ นชื่ อเดี ยวกัน เพื่อความ
สะดวกกับนักท่องเที่ยวและป้ องกันการสับสน
3. สาหรับตามเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าตาล ควรจะมีการเชื่ อมต่อในส่ วนของ
ทางพิเศษจากด้านเหนือไปทางด้านใต้ดว้ ย เพื่อให้การคมนาคมเป็ นวงกลม ซึ่ งอาจจะทาให้
บริ ษทั ได้รับสัมปทานเพิ่มขึ้นด้วย
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น มีขอ้ เสนอแนะเรื่ องการแสดงผลโหวตในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า
ควรจะมี ก ารแสดงข้อ มู ล ของผูท้ ี่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งด้ว ย เพิ่ ม เติ ม จากการที่ ช้ ี แ จงไว้ใ น
หนังสื อเชิ ญประชุ ม และการจัดทา QR Code ข้อมูลเพิ่มเติ มของเอกสารประกอบการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้มี QR Code แยกกันในแต่ละเอกสาร
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น มีขอ้ เสนอแนะว่าบริ ษทั ควรส่ งเสริ มการให้บริ การพื้นที่
เช่าเชิงพาณิ ชย์ให้มากขึ้น และขอชื่นชมในส่ วนของการมีส่วนร่ วมทางสังคมของบริ ษทั
นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้น มีขอ้ เสนอแนะเรื่ องการขยายช่องให้บริ การ Easy Pass การ
แจ้งเตือนกรณี ลืมเติมเงิน การพัฒนาระบบให้ไม้ก้ นั เปิ ด-ปิ ดเร็ วขึ้น การขอให้มีรถพิเศษเพื่อ
เปิ ดทางจราจรบนทางด่วน รวมถึงการจัดทาส่ วนลดสาหรับผูใ้ ช้ทางที่ใช้บตั ร Easy Pass
นายไชยรั ตน์ ศรี วงศ์ เจริ ญ ผู้ถือหุ้น เสนอให้มีการเยี่ยมชมสถานีวดั มังกร และให้บริ ษทั มีการ
จัดทา Screen Door เพื่อแจ้งสถานีถดั ไป สาหรับโครงการรถไฟฟ้าเส้นทาง หลักสอง-ท่าพระ
นายชนเชฏฐ์ ฉายา ผู้ถือหุ้น มีขอ้ เสนอแนะให้บริ ษทั ทาวิจยั เรื่ อง โซล่าเซลล์บนพื้นถนน
เพือ่ จะได้มีกระแสไฟฟ้าใช้เองและยังเป็ นการรักษาสิ่ งแวดล้อมด้วย
ประธาน กล่าวขอบคุ ณผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่านที่สละเวลามาร่ วมประชุ มและให้ความคิ ดเห็ นที่
เป็ นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 18.35 น.
ลงชื่อ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ นายภาคภูมิ ทวีวทิ ยรัศมิ์

ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ ผูบ้ นั ทึกการประชุม
32/32

