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สิง่ทีส่่งมาด้วย 1 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1  :   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  
            ครัง้ท่ี 1/2562 

 

 

รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 

วนัจนัทรท่ี์ 18 มีนาคม 2562  

ห้อง เลอ คองคอรด์ บอลรมู ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเตล็ กรงุเทพฯ รชัดา 

เลขท่ี 204 ถนนรชัดาภิเษก ห้วยขวาง กรงุเทพฯ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมประชุมดงัน้ี 

1) กรรมการบริษทัท่ีเข้าร่วมประชุม  

1.  ดร. วรีพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
2.  นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ รองประธานกรรมการบรษิทั 
  ประธานกรรมการบรหิาร 
  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3.  นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร กรรมการบรษิทั   (กรรมการอสิระ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ   
  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4.  พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     
5. นางวลัลภา  อสัสกลุ กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
6. นายสพุงศ ์ ชยตุสาหกจิ กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
7. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต์ กรรมการบรษิทั 
8.  นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชยก์ลุ กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และ 
  กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
9.  นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั 
10.  นายวรีะพงศ ์ศภุเศรษฐศ์กัดิ ์ กรรมการบรษิทั 
11. นายยทุธนา  หยมิการณุ กรรมการบรษิทั 
12. นางณฐมณ  บุนนาค กรรมการบรษิทั 
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13.  ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร 
 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการผูจ้ดัการ 
14.  นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร 

 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ ยง และ
กรรมการผูจ้ดัการ 

2) กรรมการบริษทัท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
1.  พล.อ.ส าเภา  ชศูร ี กรรมการบรษิทั   (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  
2.  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวชิาญ  เอกรนิทรากลุ กรรมการบรษิทั 

3) ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  
1. นายสงวน  คณุาธนินัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ วศิวกรรมทางพเิศษ 
2. นางสดุฤทยั  พรหมมาตร รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารทางพเิศษ 
3. นายภาคภมู ิ ทววีทิยรศัมิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร และเลขานุการบรษิทั 
4. นางสาวปาหนนั  โตสวุรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ การเงนิ 
5. นายอลัวนิ  จ ี รองกรรมการผูจ้ดัการ  สนบัสนุนปฏบิตักิาร 
6. ดร.วเิทศ เตชางาม รองกรรมการผูจ้ดัการ เทคโนโลยแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์
7.   นายอนวชั  สวุรรณฤทธิ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ พฒันาธุรกจิ 

4) ท่ีปรึกษากฎหมาย เดอะลีจิสท์ กรุป๊     

1. นายนพดล อนิทรลบิ 
2.  นางสาวสาวติร ีตรนีวรตัน์  ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน 

5) ท่ีปรึกษาทางการเงิน   บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 

1.  นายธวชัชยั  วรวรรณธนะชยั 

6) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ    
1.  นายพชัร เนตรสวุรรณ บรษิทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 
2.  นายอรรณพ  แสงวณิช บรษิทั ออพทเ์อเชยี แคปิตอล จ ากดั 

7) ผู้แทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น 
1.  นายสมยศ  ศกัดิศ์รคีณุา 
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8) ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุม 

ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2562 ปรากฏจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ
เขา้ประชุมทัง้สิ้น 53,487 ราย จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายทัง้หมด 15,285,000,000 หุน้โดยในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น
ครัง้ที่ 1/2562 มผีู้ถือหุ้นเขา้ประชุมทัง้ด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. จ านวน 
2,186 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิ้น 11,243,837,219 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5613 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด และในเวลาปิดรบัลงทะเบยีนมผีูถ้อืหุน้จ านวนทัง้สิ้น 2,420 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิ้น 11,263,891,508 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 73.6925 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทซึ่ง
ก าหนดใหม้ผีูถ้อืหุน้มาประชมุไมน้่อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

กอ่นจะเริม่พจิารณาตามระเบยีบวาระการประชมุ ประธานขอใหเ้ลขานุการบรษิทัชีแ้จงเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัขิองบรษิทัใน
การประชมุผูถ้อืหุน้และการลงคะแนนเสยีง  

เลขานุการบริษทั  ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่ารายละเอยีดขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนและกตกิาการนบัคะแนน บรษิทัได้
ชีแ้จงไวใ้นหน้า 39 - 40 ของหนงัสอืเชญิประชมุตามทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ สรปุสาระส าคญัคอื 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใชว้ธิลีงคะแนนโดย หุน้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง (one share one vote) 

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ฝ่ายเลขาฯได้ท าการรวบรวมคะแนนและ
ประมวลผลล่วงหน้าในคอมพวิเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยที่ปรกึษากฎหมายจากเดอะ ลีจิสท์  
กรุ๊ปไดส้อบทานความถกูตอ้งแลว้ 

ทัง้นี้ รวมถงึคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหน้ายวฑิูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอสิระเขา้ประชมุแทนและไดแ้สดงเจตนาออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ 

3.   ส าหรบัผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมด้วยตนเองเพื่อความรวดเรว็ในการนับคะแนนเสยีง ขอใหเ้ฉพาะผูถ้อืหุ้นที่ต้องการ
ลงคะแนน ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง แสดงเจตนาลงในบตัรลงคะแนนทีฝ่่ายเลขาฯ จดัเตรยีมใหโ้ดยขอใหย้กมอื
แสดงตวัเพื่อใหเ้จา้หน้าทีเ่กบ็เฉพาะบตัรลงคะแนนทีไ่ม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ดงันัน้จ านวนเสยีงทีเ่หลอืจะ  
ถอืว่าเหน็ดว้ยทัง้หมด 

4. บตัรลงคะแนนเสยีงใดทีไ่มส่ามารถแสดงถงึความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างชดัเจนว่าจะลงคะแนนเสยีงไปทางใด 
จะถอืว่าเป็น “บตัรเสยี” เช่น การท าเครื่องหมายทัง้ในช่อง “เหน็ด้วย” และ “ไม่เหน็ด้วย” และ/หรอื “งดออกเสยีง” 
หรอืท าเครื่องหมายไม่ชดัเจน หรือขดีฆ่าเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงลายมอืชื่อก ากบับรเิวณที่ขดีฆ่า หรอืไม่ท า
เครือ่งหมายใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้ 

5. ในระหว่างด าเนินการประชุม หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะประสงค์จะซกัถามหรอืต้องการใหค้ณะกรรมการ
หรอืฝ่ายจดัการชีแ้จงเพิม่เตมิในประเดน็ใด ขอใหแ้จง้ชื่อ หรอืกรณีรบัมอบฉันทะใหแ้จง้ชื่อผูม้อบฉันทะดว้ย ทัง้นี้ 
เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามและอภิปรายให้ กระชับ เพื่อ
ประสทิธภิาพในการด าเนินการประชมุ และไมก่ระทบผูถ้อืหุน้โดยสว่นรวม 

6. เพื่อความโปรง่ใสในการนบัคะแนน ขอเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 2 คน เพื่อร่วมเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน
รว่มกบัทีป่รกึษากฎหมายทีจุ่ดตรวจสอบผลการนบัคะแนน 

ในการตรวจนับคะแนน ผูถ้อืหุน้ 2 คน คอื นางผ่องมารนี  คงศริ ิและนายสุพจน์  เดชะเทศ อาสาเป็นสกัขีพยานตรวจ
นบัคะแนนรว่มกบันางสาวสาวติร ีตรนีวรตัน์ ทีป่รกึษากฎหมายจาก เดอะ ลจีสิท ์กรุ๊ป 
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ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ประธานขอใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา 

เลขานุการบริษทัแจง้ต่อทีป่ระชุมว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ซึง่ประชุม
เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2561 นัน้ บรษิทัไดส้่งใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม
ผู้ถือหุ้น ตัง้แต่หน้า 6 ถึงหน้า 32 และได้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทตัง้แต่วันที่ 4 
พฤษภาคม 2561 นอกจากนี้บรษิทัยงัไดเ้ผยแพร่ภาพวดิโีอบนัทกึการประชมุในแต่ละวาระเพือ่ให้
ผูถ้ือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท ซึ่งไม่มผีู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไข
รายงานการประชมุ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าการบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกตอ้งครบถ้วน และมี
ความชดัเจน จงึเหน็ควรรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่าวาระนี้ตอ้งผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ผลการนบัคะแนน 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ประชมุในวาระนี้ 11,255,330,412 เสยีง 

เหน็ดว้ย 11,255,149,807 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไมเ่หน็ดว้ย 11,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 

งดออกเสยีง 169,505 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน รบัรอง
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ตามทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาการยุติข้อพิพาทกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยการทบทวนและแก้ไข
สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ท่ี 2  สญัญาเพ่ือการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ท่ี 2 
(ส่วนดี) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกรด็ 

ประธานขอใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา 

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า รายละเอยีดการขออนุมตัติามทีป่รากฏในหนังสอืเชญิ
ประชุมตัง้แต่หน้า 33 ถงึหน้า 36 สารสนเทศและความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระที่ได้
น าส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทัง้นี้ได้มีการน าเสนอขอ้มูลต่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบวิดีทศัน์เพื่อสรุปขอ้มูล
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เกี่ยวกบัการยุติข้อพพิาทกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทยโดยการทบทวนและแก้ไขสญัญา
สมัปทาน 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 

นายบญุช่วย ตัง้วฒันศิริกลุ  ผู้ถือหุ้น สอบถามดงันี้ 

1. การยุตขิอ้พพิาทและมกีารขยายระยะเวลาสญัญาออกไปเพราะเหตุใดจงึไมข่ยายไป  นานกว่า
ปี 2600 

2. คดทีีม่กีารฟ้องรอ้งระหว่าง กทพ. และบรษิทัภายหลงัปี 2561 เรือ่ง การปรบัอตัราคา่ผ่านทางจะยุติ
ทัง้หมดหรอืไม ่ 

3. ตามมาตรฐานการกอ่สรา้งทางด่วน โครงสรา้งทางด่วนมอีายกุารใชง้านกีปี่ 

นายพชัร เนตรสวุรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงดงันี้ 

1. ระยะเวลาสญัญาสมัปทานทีข่ยายออกไปเป็นผลจากการเจรจาตกลงระหว่างบรษิทั/บรษิทัย่อย 
และ กทพ. 

2. คดีระหว่างบรษิัท/บรษิัทย่อย กบั กทพ.ทัง้ 17 เรื่องจะยุติทัง้หมด ทัง้นี้ ไม่รวมถึงคดีอื่นที่
อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

นายสงวน  คณุาธินันท์ รองกรรมการผู้จดัการ วิศวกรรมทางพิเศษ ชีแ้จงดงันี้ 

ทางด่วนมกีารออกแบบใหอ้ายโุครงสรา้งสามารถอยูไ่ด ้60 - 100 ปี ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กบัการบ ารุงรกัษา 
ซึง่บรษิทัไดม้กีารบ ารงุรกัษาอยา่งด ีมคีวามเชือ่มัน่ว่าสามารถอยูไ่ดจ้นครบอายสุญัญาในปี 2600 

นายองอาจ ทองพิทกัษ์สกลุ  ผู้ถือหุ้น กล่าวชืน่ชมบรษิทัเกีย่วกบัการจดัท าเอกสารสรุปรายงาน
ให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้เป็นอย่างดี และขอบคุณคณะกรรมการที่มีความคิดที่จะยุติขอ้พิพาทเพื่อ
แกปั้ญหาและลดความเสีย่งในการไมไ่ดร้บัช าระเงนิคา่เสยีหาย และไดส้อบถามดงันี้ 

1. การยุตขิอ้พพิาทนี้จะเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีมื่อไร การมรีฐับาลชุดใหม่นัน้จะส่งผลกระทบต่อ
ผลการเจรจาหรอืไม่ และคณะรฐัมนตรชีุดใหม่จะเห็นด้วยกบัการต่อสญัญาของบรษิัท  และ 
กทพ. หรอืไม ่

2. บรษิทัคาดการณ์ว่าคณะรฐัมนตรจีะใชเ้วลาในการอนุมตันิานเทา่ไร 

3. กฎหมายเรื่องการร่วมลงทุนฉบบัใหม่ ที่ก าลงัจะประกาศบงัคบัใช้ จะมผีลกระทบต่อการต่อ
สญัญาหรอืไม ่

นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสวุณิชกลุ กรรมการบริษทั ชีแ้จงดงันี้ 

1. การเสนอคณะรฐัมนตรพีิจารณานัน้เป็นขัน้ตอนตามกฎหมายร่วมทุน ปัจจุบันบรษิัทผ่าน
ขัน้ตอนการเจรจากบั กทพ. และ กทพ. เสนอคณะกรรมการก ากบัดูแลโครงการตามสญัญา
สมัปทานแลว้ ทัง้นี้ กฎหมายไมไ่ดก้ าหนดระยะเวลาในการเสนอเรือ่ง ต่อคณะรฐัมนตรวี่าตอ้ง
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็เมื่อไร แต่บรษิทัเชือ่มัน่ว่าการเปลีย่นแปลงรฐับาลจะไมม่ผีลกระทบกบั
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เรื่องการต่อระยะเวลาสญัญาสมัปทานของบรษิัท เพราะไม่ว่ารฐับาลชุดใดก็ต้องการแกไ้ข
ปัญหา และคาดว่าการยตุขิอ้พพิาท และแกไ้ขสญัญา กบั กทพ. จะด าเนินการต่อไปได ้ 

2. ระยะเวลาด าเนินการนานแค่ไหนขึ้นอยู่กบัการพจิารณาของคณะรฐัมนตร ีซึ่งดอกเบี้ยของ
คา่เสยีหายนัน้จะค านวณต่อไปเรือ่ยๆ หากใชเ้วลานานจะยิง่ท าใหร้ฐัเกดิความเสยีหายมากขึน้ 

3. พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ฉบบัใหม่นัน้ มบีทเฉพาะกาลก าหนดให้โครงการที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนอยู่แลว้ในปัจจุบนักใ็หด้ าเนินการต่อไปจนแลว้เสรจ็ จงึไม่มผีลกระทบ
ต่อเรือ่งนี้ 

นายสืบศกัด์ิ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น  กล่าวชื่นชมคณะกรรมการที่สามารถด าเนินการเจรจากบั 
กทพ. และเหน็ดว้ยในการยตุขิอ้พพิาทเพราะเป็นประโยชน์ต่อทกุฝ่าย  

ประธาน ชีแ้จงว่าบรษิทัเชือ่มัน่ว่าขอ้พพิาทกบั กทพ. จะสามารถยตุลิงได้ 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่าผลประโยชน์ที่บรษิัทจะได้รบัมา เนื่องจากต้องมี
การลงทนุเพิม่อกีนัน้จะคุม้คา่หรอืไม่ และตดัคา่เสือ่มราคาอยา่งไร 

นายพชัร เนตรสวุรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงดงันี้ 

1. บรษิัทจะได้รบัผลประโยชน์คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันประมาณ 28,000-33,000 ล้านบาท ซึ่ง
ค านวณจากการลงทุนเพิม่เติม รวมถงึประมาณการปรมิาณจราจรซึ่งได้ค านึงถงึผลกระทบ
ต่างๆแลว้ 

2. ค่าเสื่อมราคาของทางด่วนขัน้ที ่2 ซึ่งจะครบระยะเวลาสญัญาในปี 2563 ได้ตดัค่าเสื่อมราคาใกล้
หมดแลว้ เวน้แต่ทางด่วนสายทีเ่หลอืระยะเวลาสญัญาอยู ่ส าหรบัการปรบัปรงุทางด่วนชัน้ที ่2 
จะมกีารค านวณคา่เสือ่มราคาตามมลูคา่การลงทนุและระยะเวลาสมัปทานใหม ่

นายนิรนัดร ์จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามดงันี้ 

1. กรณีขอ้พพิาทไมส่ามารถจบไดใ้นปี 2562 นี้ มลูคา่ของขอ้พพิาทจะเพิม่ขึน้หรอืไม่ 

2. สอบถามเกีย่วกบัคา่ใชจ้่ายในการปรบัปรงุทางด่วนขัน้ที ่2 ประมาณ 3 หมืน่กว่าลา้นบาท 

นางพเยาว ์ มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี้ 

1. มลูค่าของขอ้พพิาทรวมดอกเบีย้ประมาณ 137,517 ลา้นบาท มกีารค านวณจนถงึ ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2561 หากการเจรจาข้อพิพาทไม่ยุติ ค่าเสียหายและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลา และจ านวนขอ้พพิาทกอ็าจจะเพิม่ขึน้  

2. ส าหรบัการปรบัปรุงโครงการทางด่วนขัน้ที ่2 จากการศกึษาปรมิาณจราจรแทบจะไม่มอีตัรา
เจรญิเตบิโต เพราะมปีรมิาณรถมากท าใหเ้คลื่อนตวัล าบาก การท าทางด่วนชัน้ที ่2 เพือ่แกปั้ญหา
ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อ้งการเดนิทางระยะไกล ทีม่ปัีญหารถตดิขดั เนื่องจากตอ้งใชเ้สน้ทางร่วมกบัผูท้ี่
เดนิทางระยะใกล้ๆ  ดงันัน้ต่อไปคนทีเ่ดนิทางมาจากทศิเหนือแลว้ตอ้งการเดนิทางระยะไกลไป
ทางทศิตะวนัออกกข็ึน้ใชบ้รกิารทางด่วนชัน้บน ซึ่งจะท าใหไ้ม่ตดิคนขึน้ทางด่วนจากบรเิวณ
รชัดาภิเษก คลองประปา ส่วนผู้ใช้บรกิารที่ เดินทางระยะใกล้ๆ ก็ใช้ทางด่วนเดิม ซึ่งในการ
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กอ่สรา้งทางด่วนชัน้ที ่2 จากงามวงศว์านถงึอโศกระยะทางประมาณ 17 กโิลเมตร ใชเ้งนิลงทุน
ประมาณ 31,500 ลา้นบาท  

นายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกลุ ผู้ถือหุ้น เสนอขอ้คดิเหน็ว่าในฐานะตวัแทนของเพื่อนสมาชกิสมาคม 
ผูถ้อืหุน้ไทย รูส้กึเป็นห่วงเรื่องการออกมาเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานของ กทพ. แต่คาดว่า  
คณุปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ประธานกรรมการบรหิาร จะสามารถใชผ้ลงานซึง่เป็นสว่นหนึ่งทีไ่ดส้รา้งให ้
กทพ. เจริญรุ่งเรอืงมาช่วยเจรจาได้ ซึ่งโดยส่วนตัวเองมีประสบการณ์ในการถือหุ้นในบริษัท           
จดทะเบยีนมา 27 ปี พบว่าบรษิทัในกลุ่ม ช .การช่าง ไม่เคยมปัีญหาเรื่องธรรมาภบิาล และใหเ้กยีรต ิ         
ผู้ถือหุ้นมาตลอด บรษิัทอาจจะใช้วิธีการอธิบายให้ กทพ. เขา้ใจว่า หาก กทพ. หรอืบุคคลอื่น           
เขา้มาบรหิารจดัการ จะท าไดเ้ท่ากบัทีบ่รษิทัด าเนินการอยู่หรอืไม่ ซึง่หากผลการด าเนินการไม่ดี
อาจจะมแีนวโน้มท าใหโ้บนสัพนกังาน กทพ. ลดลงกไ็ด้ 

นายธีรนนท์ ลือเกียรติกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกบัการปรบัอตัราค่าผ่านทางหากมีการ           
ต่ออายุสัญญาโดยจะมีการปรบัอตัราค่าผ่านทางทุก 10 ปี โดยมีปรบัค่าผ่านทางครัง้แรกใน            
ปี 2571 ตวัเลขทีจ่ะน ามาใชค้ านวณคดิจากฐานอะไร  

นายพชัร เนตรสวุรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงว่าอตัราคา่ผา่นทางใหมจ่ะเป็นไปตาม
กรอบขอ้ตกลงระหว่าง กทพ. กบับรษิทั โดยตารางอยูใ่นรายงานของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใน
หน้าที ่52 มรีะบุตวัเลขอตัราค่าผา่นทางไวแ้ลว้ ซึง่เป็นการคดิค านวณตวัเลขจากฐานอตัราคา่ผา่น
ทางในปัจจุบนั  

นายบุญช่วย ตัง้วฒันศิริกลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากรายงานงบการเงนิปี 2561 บรษิทัมหีนี้สนิ
มากอยู่แลว้ ถา้มหีน้ีสนิเพิม่ขึน้ในการจดัท าทางด่วนชัน้ที ่2 อกีประมาณ 3 หมื่นกว่าลา้นบาท บรษิทั
จะมแีผนบรหิารจดัการดา้นการเงนิอยา่งไร และการปรบัปรงุทางด่วนใชเ้วลา ในการกอ่สรา้งเทา่ใด 

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จดัการ การเงิน ชี้แจงว่าแหล่งเงนิทุน         
ในการปรบัปรงุทางด่วนเพื่อแกปั้ญหาการจราจรส่วนหนึ่งมาจากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน
โดยในช่วงหลงัจากทีบ่รษิทัไดต้่ออายุสญัญาออกไปบรษิทัยงัคงไดร้บัส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง
จากทางด่วนขัน้ที ่1 และ 2 รวมประมาณปีละ 6,000 ลา้นบาท และส่วนทีข่าดกจ็ะมกีารกูเ้งนิไม่มาก 
แต่ทัง้นี้อตัราสว่นหนี้สนิต่อทนุจะไมเ่กนิกว่าเงือ่นไขขอ้ก าหนดทีม่อียู ่    

นางพเยาว์  มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าโครงการปรบัปรุงทางด่วน          
ชัน้ที ่2 จะใชเ้วลาก่อสรา้ง 4 ปี โดยทางด่วนชัน้ล่างกย็งัคงมกีารเปิดใหบ้รกิารและเกบ็เงนิค่าผ่านทาง
ตามปกต ิ

นางสาวพฤษภา ลายมืองาม ผู้ถือหุ้น  สอบถามดงันี้ 

1. ขอ้พพิาทระหว่างบรษิัท/บรษิัทย่อย กบั กทพ. จะถอืว่ายุตใินครัง้นี้ทัง้หมดหรอืไม่ และถ้า
หากผลการเจรจาขอ้พพิาท จะมขีอ้พพิาทเพิม่ขึน้อกีในอนาคตหรอืไม่ 

2. บรษิทัจะมกีารลงทนุเพิม่อกีหลายโครงการ อาท ิรถไฟฟ้าสายสสีม้ และการปรบัปรงุทางด่วน
ขัน้ที ่2 เป็นตน้ บรษิทัหาแหล่งเงนิทนุจากทีใ่ด 

3. การค านวณคา่เสือ่มราคาของโครงการต่างๆ มกีารค านวณอยา่งไร 
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ประธาน ชี้แจงว่าการเจรจายตุขิอ้พพิาทในครัง้นี้เป็นการยุตขิองพพิาททีม่มีาทัง้หมด ส าหรบัใน
อนาคตหากมขีอ้โตแ้ยง้เกดิขึน้อกีกอ็าจมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ใหม่ได้  ส าหรบัแหล่งเงนิทุนของบรษิทันัน้
มหีลากหลายช่องทาง เช่น กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน  การขายเงนิลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ 
และแหล่งเงนิอื่นๆ บริษัทมีแหล่งเงนิทุนเพียงพอต่อการลงทุนอย่างแน่นอน การเพิ่มทุนจะเป็น
ทางเลอืกสดุทา้ยของบรษิทั 

นางพเยาว์  มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงเพิม่เตมิเกีย่วกบัการค านวณค่าเสื่อมของ
โครงการทางพิเศษว่าค่าเสื่อมราคาค านวณจากค่าก่อสร้างทัง้หมดหารด้วยปริมาณรถยนต ์
ทัง้หมดทีค่าดว่าจะใชบ้รกิารตลอดทัง้โครงการ ซึง่หากมกีารขยายอายสุมัปทานออกไปปรมิาณรถ
ทีค่าดว่าจะใชบ้รกิารกจ็ะเพิม่มากขึน้ตามจ านวนปีทีข่ยายออกไป ดงันัน้คา่เสื่อมราคาในปีต่อๆไป
กจ็ะน้อยลง 

นายบญุช่วย ตัง้วฒันศิริกลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามดงันี้ 
1. หากต่อระยะเวลาสญัญากบั กทพ.แล้วในอนาคตคดีที่ฟ้องรอ้งกนันี้จะน าไปขอขยายเวลา

สมัปทานต่อไปไดอ้กีหรอืไม ่ 
2. หากครบก าหนดระยะเวลาสญัญาสมัปทาน บรษิทัน่าจะขอต่อสญัญาไปอกี 100 ปี 

ประธาน  ชี้แจงว่าคงไม่สามารถน าไปเจรจาต่อรองขอขยายสมัปทานต่อไปอีกได้เนื่องจาก            
ขอ้พพิาทดงักล่าวนัน้ไดย้ตุไิปแลว้ ซึง่บรษิทัตอ้งค านึงถงึภาครฐัดว้ย ตอ้งมคีวามยตุธิรรมและโปรง่ใส 

นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น  สอบถามเกีย่วกบัประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตจาก
การต่อสญัญาสมัปทาน  

นายพัชร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่าได้สรุปประมาณทางการเงนิ          
ไวอ้ยู่ในเอกสารรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระหน้า 57-58 ถา้ค านวณตามปีที่
ไดร้บัการขยายระยะเวลาสมัปทานจะมรีายไดร้วมประมาณ 222,000 ลา้นบาท 

ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการบริษัท  ชี้แจงว่าวาระนี้ ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ          
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
ส่วนไดเ้สยี ซึ่งจากขอ้มลูผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อการเขา้รว่มประชุมครัง้นี้ ไม่ปรากฏ
รายชือ่การทางพเิศษแหง่ประเทศไทยซึง่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

ผลการนบัคะแนน 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ประชมุในวาระนี้ 11,263,327,069 เสยีง 
จ านวนเสยีงทีม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนี้ 11,263,327,069 เสยีง 

เหน็ดว้ย    11,262,056,290 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9887 

ไมเ่หน็ดว้ย 21,514 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0002 

งดออกเสยีง 1,249,265 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0111 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี อนุมตัดิงันี้ 

1) ใหบ้รษิทั และบรษิทัย่อยยตุขิอ้พพิาทกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทยโดยการทบทวนและ
แกไ้ขสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วน
ขัน้ที ่2 (สว่นด)ี  และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ - ปากเกรด็ 

2) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงเพื่อยุตขิอ้พพิาท มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัมี
อ านาจพจิารณา ปรบัปรุง แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามผลการเจรจาต่อรองขัน้สุดทา้ยและสอดคลอ้ง
กบัมตคิณะรฐัมนตร ีและมอบหมายให้คณะกรรมการบรษิัทอนุมตัริายละเอยีดของสญัญา 
ด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นเพือ่การลงนามสญัญากบัการทางพเิศษแหง่ประเทศไทยจนเสร็จการ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

นายวิศิษฐ์ ศรีเกียรติกุล  ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่ปรากฏในข่าวว่า MRT ที่ฮ่องกงเกิด
อบุตัเิหตุ บรษิทัมมีาตรการในการป้องกนัเหตุทีอ่าจจะเกดิขึน้หรอืไม่ 

ประธาน ชี้แจงว่าบรษิัทมีมาตรการป้องกนัเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการลดผลกระทบความ
เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้มัน่ใจว่าเรือ่งดงักล่าวจะไมเ่กดิขึน้กบับรษิทั 

นายทรงวฒิุ หวงัธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้น สอบถามเกีย่วกบัแผนการสรา้งทางเชือ่มทางด่วนในอนาคต 
ซึง่พบว่ามกีารสรา้งทางเชือ่มทางด่วนจากทางพเิศษสายศรรีชั – วงแหวนรอบนอกฯ ไปแจง้วฒันะแลว้ 
ในอนาคตว่าจะมีการสร้างทางเชื่อมทางด่วนจากแจ้งวัฒนะมาเส้นทางพิเศษสายศรีร ัช -              
วงแหวนรอบนอกฯ หรอืไม ่

นางพเยาว์  มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงว่าด้วยข้อจ ากดัของพื้นที่ก่อสร้างท าให ้            
ไม่สามารถสร้างทางเชื่อมทางด่วนจากแจ้งวฒันะไปยงัทางพิเศษศรรีชั -วงแหวนรอบนอกได้
โดยตรงเนื่องจากมกีารก่อสรา้งสถานีกลางบางซื่อ เป็นศนูยก์ลางการเปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคม
ทางราง จงึไม่มพีืน้ทีส่ าหรบัปักตอมอ่เพือ่การกอ่สรา้งทางด่วน แต่อยา่งไรกต็ามบรษิทัมแีนวคดิว่า
ถา้มาจากแจง้วฒันะแลว้ลงตรงบางซื่อหากมสีะพานกลบัรถกจ็ะสามารถขึน้ใชท้างพเิศษศรรีชั -  
วงแหวนฯ เพื่อไปถนนกาญจนาภเิษกได้ ทัง้นี้แนวทางดงักล่าวบรษิทัต้องประสานกบัหน่วยงาน          
ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

นายอนุภพ สาหกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ารถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายจะสรา้งเสรจ็เมื่อไหร ่
และขบวนรถไฟทีส่ ัง่เขา้มาเพิม่นัน้จะมาถงึเมือ่ไหร่ 

ประธาน ชี้แจงว่าโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายนัน้สรา้งเสรจ็เรว็แต่ตวัตูข้บวนนัน้ต้องใชเ้วลา
ประกอบประมาณ 36 เดอืน ซึง่บรษิทัไดส้ ัง่ผลติไปแลว้คาดว่าล๊อตแรกจะมาถงึภายในปี 2562 นี้ 
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นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ผู้ถือหุ้น มขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการจดัการจราจรบนทางด่วน โดยเสนอให้
มกีารประสานงานกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจเพือ่ใหก้ารจราจรบนทางด่วนนัน้คล่องตวัขึน้ ซึง่จะสามารถ
เพิม่รายได้ใหแ้ก่บรษิทัได้ และตนรูส้กึยนิดทีีบ่รษิทัสามารถยุตขิอ้พพิาทกบั กทพ.ได้ เนื่องจาก
เชือ่ว่า ไมม่ใีครแพ ้ใครชนะ ผลทีไ่ดค้อืความเจรญิของประเทศ 

นายวิวฒัน์  คสูกลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามและเสนอแนะดงันี้ 

1. ควรทบทวนการออกแบบทางด่วนในอนาคตเพื่อแก้ไขการจราจรบนทางด่วนจะไม่ติดขดั
เนื่องจากสงัเกตว่าทางขึน้จะอยู่หน้าทางลงซึง่เป็นระยะที่ใกลก้นัมากท าใหเ้กดิการตดักระแส
จราจร และกรณีมปัีญหาเงนิในบตัร Easy Pass ไม่พอทีห่น้าชอ่งทาง เสนอใหแ้กปั้ญหาโดย
การเพิม่ชอ่งทางเตมิเงนิโดยใชแ้อพลเิคชัน่ หรอื บตัรเครดติได้ 

2. ควรมโีปรโมชัน่ลดราคาคา่รถไฟฟ้าในชว่งเวลากลางคนื เพือ่เชญิชวนใหค้นมาใชบ้รกิาร 

3. เสนอใหท้ าคปูองส าหรบัโดยสารรถไฟฟ้าใหผู้ถ้อืหุน้เดนิทางมาประชมุ 

นายไกรวลัย ์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิม่เตมิว่า ขณะนี้ผูใ้ชท้างสามารถเตมิเงนิผ่าน           
แอพลเิคชัน่ และ บตัรเครดติไดท้กุอยา่งแลว้ 

นายสมชยั  จรงุธนะกิจ ผู้ถือหุ้น มขีอ้เสนอแนะว่าในช่อง Easy Pass นัน้เวลามรีถตดิคา้งผ่าน
ไมไ่ด ้เจา้หน้าทีม่กัจะใหถ้อยรถออกมาซึง่ท าใหเ้กดิปัญหาการจราจรตดิขดัควรใชว้ธิกีารอืน่ 

ประธาน แจง้ว่าจะรบัเรื่องไปปรกึษากบั กทพ.ต่อไป และไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีส่ละ
เวลามารว่มประชมุและใหค้วามคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ และเมือ่ไมม่กีจิการอืน่ใดทีจ่ะตอ้งพจิารณา 
ประธานจงึปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 15.20 น. 

  

 ลงชือ่   ดร.วรีพงษ์   รามางกรู   ประธานทีป่ระชมุ   

ลงชือ่  นายภาคภมู ิ ทววีทิยรศัมิ ์      ผูต้รวจสอบรายงานการประชมุ  

ลงชือ่  นางมนสัวรี ์ ทรพัยช์วโรจน์     ผูบ้นัทกึการประชมุ 

 

 
 
 
 


