รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563
ห้ อง เลอ คองคอร์ ด บอลรู ม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รัชดา
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.
มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมดังนี้
1) กรรมการบริ ษัทที่เข้ า ร่ ว มประชุ ม จำนวน 14 คน จำกจำนวนกรรมกำรทั้ง หมด 14 คน (คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด) ดังนี้
1. นำยปลิว ตรี วิศวเวทย์

รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
(ประธำนที่ประชุม)
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

2. นำยวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

กรรมกำรบริ ษทั
(กรรมกำรอิสระ)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

3. พลเอกเชษฐำ ฐำนะจำโร

กรรมกำรบริ ษทั
(กรรมกำรอิสระ)
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

4. นำงวัลลภำ อัสสกุล

กรรมกำรบริ ษทั
(กรรมกำรอิสระ)
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง

5. ดร.อรรณพ ตันละมัย

กรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรตรวจสอบ

(กรรมกำรอิสระ)

6. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์

กรรมกำรบริ ษทั

(กรรมกำรอิสระ)

7. นำยสุพงศ์ ชยุตสำหกิจ

กรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

8. นำยพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
9. นำงสำวอำริ ศรำ ธรมธัช

กรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ ษทั

10. นำยปณิต ตุลย์วฒั นจิต

กรรมกำรบริ ษทั

11. นำยวิทยำ พันธุ์มงคล

กรรมกำรบริ ษทั

12. นำงณฐมณ บุนนำค

กรรมกำรบริ ษทั

13. ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์

กรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

14. นำงพเยำว์ มริ ตตนะพร

กรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

2) ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นำยสงวน คุณำธินนั ท์
นำงสุดฤทัย พรหมมำตร
นำยภำคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์
นำงสำวปำหนัน โตสุวรรณถำวร
นำยวิทูรย์ หทัยรัตนำ
นำยอัลวิน จี
ดร.วิเทศ เตชำงำม
นำยอนวัช สุวรรณฤทธิ์

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร วิศวกรรมทำงพิเศษ
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ปฏิบตั ิกำรทำงพิเศษ
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ หำร และเลขำนุกำรบริ ษทั
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร กำรเงิน
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ปฏิบตั ิกำรและวิศวกรรมระบบรำง
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร สนับสนุนปฏิบตั ิกำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร พัฒนำธุรกิจ

3) ผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1. นำงสำวอิศรำภรณ์ วิสุทธิญำณ
2. นำงสำวกนกพร เที่ยงธรรม
4) ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะลีจิสท์ กรุ๊ป
1. นำยนพดล อินทรลิบ
2. นำงสำวสำวิตรี ตรี นวรัตน์

ผูต้ รวจสอบผลกำรนับคะแนน

5) ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด
1. นำยธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
6) ผู้แทนอาสาพิทักษ์ สิทธิ์ผ้ ถู ือหุ้น
1. นำยวรวุฒิ กฤติยำนิธิ
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7) ผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุม
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นเมื่อ วันที่ 26 มิถุนำยน 2563 ปรำกฏจำนวนผูถ้ ือหุ้นที่มี
สิ ทธิ เข้ำประชุมจำนวน 84,837 รำย จำนวนหุ ้นที่จำหน่ ำยทั้งหมด 15,285,000,000 หุ้นโดยในกำรประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 มีผถู ้ ือหุ ้นเข้ำประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลำที่เปิ ดประชุมเวลำ
14.00 น. จำนวน 1,915 รำย รวมจำนวนหุ้น 8,043,761,035 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 52.6252 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ ำ ยได้ท้ งั หมด และในเวลำปิ ดรั บ ลงทะเบี ย นมี ผูถ้ ื อ หุ ้ นจำนวนทั้ง สิ้ น 1,994 รำย รวมจำนวนหุ้ น
9,806,477,924 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 64.1575 ของจำนวนหุ ้นที่ จำหน่ ำยได้ท้ งั หมด จึงครบเป็ นองค์ประชุ ม
ตำมข้อบัง คับ บริ ษ ทั ซึ่ งก ำหนดให้มี ผูถ้ ื อหุ้นมำประชุ มไม่น้อยกว่ำ 25 คน และต้องมี หุ้นนับรวมกันได้
ไม่ น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด
เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำเนื่องจำกดร.วีรพงษ์ รำมำงกูร ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ได้ลำออกจำกกำร
เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 2 เมษำยน 2563 จึงขอเรี ยนเชิญนำยปลิว ตรี วิศวเวทย์ รองประธำนกรรมกำร
บริ ษทั เป็ นประธำนที่ประชุม เพื่อดำเนินกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ต่อไป
ก่อนจะเริ่ มพิจำรณำตำมระเบียบวำระกำรประชุม ประธำนขอให้เลขำนุกำรบริ ษทั ชี้ แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิ ของ
บริ ษทั ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และกำรลงคะแนนเสี ยง
เลขานุการบริ ษัท ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่ำรำยละเอียดขั้นตอนกำรออกเสี ยงลงคะแนนและกติกำกำรนับคะแนน
บริ ษทั ได้ช้ ีแจงไว้ในหน้ำ 61 ของหนังสื อเชิญประชุมตำมที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว สรุ ปสำระสำคัญ คือ
1. ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน ใช้วิธีลงคะแนนโดย หุ้นหนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง (one share one vote)
2. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวำระแล้ว ฝ่ ำยเลขำฯได้ทำกำรรวบรวมคะแนน
และประมวลผลล่วงหน้ำ ในคอมพิวเตอร์ เพื่อควำมรวดเร็ วในกำรประชุม โดยที่ปรึ ก ษำกฎหมำยจำก
เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ ปได้สอบทำนควำมถูกต้องแล้ว
ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะให้นำงวัลลภำ อัสสกุล ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และบริ หำรควำมเสี่ ยง และดร.อรรณพ ตันละมัย กรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระเข้ำประชุมแทน
และได้แสดงเจตนำออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวำระแล้ว
3. สำหรับผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองเพื่ อควำมรวดเร็ วในกำรนับคะแนนเสี ยง ขอให้เฉพำะผูถ้ ื อหุ้น
ที่ตอ้ งกำรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง แสดงเจตนำลงในบัตรลงคะแนนที่ฝ่ำยเลขำฯ จัดเตรี ยมให้
โดยขอให้ยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่เก็บเฉพำะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ดังนั้น
จำนวนเสี ยงที่เหลือจะถือว่ำเห็นด้วยทั้งหมด
4. บัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สำมำรถแสดงถึงควำมประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ได้อย่ำงชัดเจนว่ำจะลงคะแนนเสี ยง
ไปทำงใด จะถือว่ำเป็ น “บัตรเสี ย” เช่น กำรทำเครื่ องหมำยทั้งในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรื อ
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“งดออกเสี ยง” หรื อทำเครื่ องหมำยไม่ชดั เจน หรื อ ขีดฆ่ำเครื่ องหมำยใดๆ โดยไม่ลงลำยมือชื่อกำกับบริ เวณ
ที่ขีดฆ่ำ เป็ นต้น
5. หำกมีขอ้ ซักถำมในที่ประชุมสำมำรถเขียนคำถำมลงในกระดำษแล้วส่ งให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมไว้ โดยบริ ษทั
จะตอบคำถำมในห้องประชุมเฉพำะเรื่ องที่เกี่ยวกับวำระที่มีกำรลงคะแนนเสี ยงเท่ำนั้น
เนื่ องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด -19 ในปี นี้ บริ ษทั จะดำเนิ นกำรประชุมที่กระชับที่สุดและ
เป็ นไปตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่กำหนดไว้ และบริ ษทั มี มำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบตั ิในกำรเข้ำร่ วม
ประชุม ดังนี้
• ขอให้ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมลงทะเบียนก่อนเข้ำสถำนที่ประชุม และลงทะเบียนออกสถำนที่ประชุม โดยจะต้อง
เช็คอินและเช็คเอำท์ผำ่ นทำง Application “ไทยชนะ”
• เมื่อผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมนัง่ ที่ห้องประชุมแล้ว ขอควำมร่ วมมือไม่เปลี่ยนที่นงั่ เพื่อประโยชน์ในกำรป้ องกัน หรื อ
ติดตำมกรณี พบว่ำมีผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมติดเชื้อโควิด-19
• ขอให้ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมสวมหน้ำกำกอนำมัยหรื อหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ เมื่ออยูใ่ นอำคำรสถำนที่ประชุม
• ขอควำมร่ ว มมื อ งดรั บ ประทำนอำหำรหรื อ ของว่ำ งภำยในบริ เ วณที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ควำมปลอดภัย และ
สุขอนำมัยของผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมทุกท่ำน
• ในปี นี้ บริ ษทั จะงดกำรใช้ไมโครโฟนสำหรับกำรซักถำม หำกมีขอ้ ซักถำมในที่ประชุมสำมำรถเขียนคำถำม
ลงในกระดำษแล้วส่งให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมไว้ โดยบริ ษทั จะตอบคำถำมในห้องประชุมเฉพำะเรื่ องที่เกี่ยวกับ
วำระที่มีกำรลงคะแนนเสี ยง
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ประธำนขอให้เลขำนุกำรบริ ษทั ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท แจ้ง ต่อที่ ประชุ มว่ำ รำยงำนกำรประชุ มสำมัญ ผูถ้ ื อ หุ้น ประจำปี 2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 นั้น บริ ษทั ได้ส่งให้ล่วงหน้ำแล้วพร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตำมที่ปรำกฏ ตั้งแต่หน้ำ 9 ถึงหน้ำ 30 และได้มีกำรเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของ
บริ ษ ทั ตั้ง แต่ วนั ที่ 10 พฤษภำคม 2562 นอกจำกนี้ บ ริ ษ ทั ยัง ได้เผยแพร่ ภำพวิ ดีโอบันทึ ก
กำรประชุมในแต่ละวำระเพื่อให้ ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถเปิ ดชมได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษ ทั
ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ รำยใดเสนอขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมมีควำมถูกต้องครบถ้วน
และมีควำมชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
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ประธำนเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ งคำถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นลงในใบคำถำม และส่ งให้
เจ้ำหน้ำที่รวบรวม
ไม่มีผใู ้ ดส่งคำถำมหรื อควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
เลขานุการบริ ษัท ชี้ แจงว่ำวำระนี้ ตอ้ งผ่ำนมติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ ง มำ
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ผลกำรนับคะแนน
จำนวนเสี ยงที่เข้ำร่ วมประชุมในวำระนี้ 9,805,409,933 เสี ยง
เห็นด้วย

9,804,639,702 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9996

ไม่เห็นด้วย

37,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสี ยง

0.0004

733,231 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติดว้ ยเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 ตำมที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
ประธำนขอให้นำงพเยำว์ มริ ตตนะพร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุม
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลผลกำรดำเนิ นงำนโดยสรุ ปใน
รู ปแบบวิ ดี ท ัศน์ เ พื่ อ สรุ ป ข้อ มู ล บริ ษ ัท น ำเสนอทั้ง ในระเบี ย บวำระที่ 2 และ 3 ซึ่ ง สรุ ป
สำระสำคัญ ดังนี้
ในรอบปี 2562 ที่ ผ่ำนมำบริ ษ ทั ยังคงมุ่ งมั่นในกำรให้บริ กำรระบบคมนำคมขนส่ งด้วยกำร
บริ หำรงำนภำยใต้หลัก ธรรมำภิบำล และควำมรับผิดชอบต่อสังคม ผ่ำนกำรให้บริ ก ำร
ทำงพิเศษและระบบขนส่ งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำเชิ งพำณิ ชย์ เชื่ อมต่อ
โครงสร้ ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยกำรให้บริ กำร เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชี วิตของ
ประชำชน โดยมีเหตุกำรณ์สำคัญที่บริ ษทั ดำเนินกำรลุล่วงได้ตำมเป้ำหมำย ดังนี้
1) กำรยุติขอ้ พิพำทกับกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
เมื่ อวันที่ 18 มี นำคม 2562 ที่ ประชุ ม วิส ำมัญผูถ้ ื อหุ้น ครั้ งที่ 1/2562 ได้มี มติ อนุ มัติใ ห้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยุติขอ้ พิพำทกับกำรทำงพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) โดยกำร
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แก้ไขสัญญำโครงกำรระบบทำงด่ วนขั้นที่ 2 สัญญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบ
ทำงด่วนขั้นที่ 2 (ส่ วนดี) และ สัญญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอิน -ปำกเกร็ ดโดยให้
คณะกรรมกำรบริ ษ ทั มี อำนำจปรั บ ปรุ ง ผลกำรเจรจำขั้นสุ ดท้ำ ยให้ส อดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และ กทพ. ได้มีกำรประชุมร่ วมกันหลำยครั้งจนได้
ข้อยุติและเมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบกำร
แก้ไขสัญญำเพื่อยุติขอ้ พิพำททั้งหมดระหว่ำงบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และ กทพ.
ต่อมำเมื่ อวันที่ 20 กุ มภำพันธ์ 2563 บริ ษ ทั บริ ษ ทั ย่อย และ กทพ. ได้ล งนำมในสัญญำ
โครงกำรระบบทำงด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข) และสัญญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอิน –
ปำกเกร็ด (ฉบับแก้ไข) โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
1. กำรขยำยระยะเวลำของสัญญำเดิมทั้ง 3 สัญญำไปสิ้ นสุ ดพร้อมกันในเดือนตุลำคม 2578
ทั้งนี้ บริ ษทั มีสิทธิในกำรต่อขยำยสัญญำให้ครบตำมสิ ทธิในสัญญำเดิมที่ยงั เหลืออยู่
2. กำรแบ่งรำยได้ค่ำผ่ำนทำงยังคงเป็ นเช่นเดิม คือ รำยได้ของทำงด่วนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2
ส่ วน เอ บี กำรทำงพิเศษแห่ งประเทศไทยได้รับร้อยละ 60 บริ ษทั ได้รับร้อยละ 40
รำยได้ข องทำงด่ วนขั้นที่ 2 ส่ วนซี ส่ วนดี และทำงด่ วนสำยบำงปะอิ น -ปำกเกร็ ด
บริ ษทั ได้รับทั้งหมด
3. กำรปรั บ ค่ ำ ผ่ำ นทำงเป็ นแบบคงที่ ทุก 10 ปี โดยกำรปรั บค่ำผ่ำนทำงครั้ งต่ อ ไปมี
กำหนดในปี 2571
กำรแก้ไขสัญญำครั้งนี้ ทำให้บริ ษทั และ กทพ. ไม่มีขอ้ พิพำทต่อกัน และบริ ษทั สำมำรถ
ดำเนินธุรกิจทำงพิเศษต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่อง มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ งจำกอำยุสัญญำ
ที่ขยำยออกไปถึงปี 2578
2) กำรเปิ ดให้บริ กำรรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินส่ วนต่อขยำย
ตำมสัญญำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงิน บริ ษทั มีหน้ำที่ในกำรติดตั้งอุปกรณ์งำนระบบ
สำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินส่ วนต่อขยำยช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วง
บำงซื่ อ-ท่ำพระ รวมทั้ง ให้บริ กำรเดินรถในโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินให้ต่อเนื่อง
เป็ นโครงข่ำยเดียวกัน
บริ ษทั ได้ดำเนิ นโครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสี น้ ำเงินส่ วนต่อขยำยและเปิ ดให้บริ กำรได้ก่อน
กำหนดในสัญญำ โดยแบ่งกำรเปิ ดให้บริ กำรเชิงพำณิชย์ออกเป็ น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 สถำนีบำงซื่อ ถึง สถำนีเตำปูน เปิ ดให้บริ กำรเมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2560
ช่วงที่ 2 สถำนีหวั ลำโพง ถึง สถำนีหลักสอง เปิ ดให้บริ กำรเมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2562 และ
ช่วงที่ 3 สถำนีเตำปูน ถึง สถำนีท่ำพระ เปิ ดให้บริ กำรเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563
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ทำให้รถไฟฟ้ ำสำยสี น้ ำเงิ นเปิ ดให้บริ กำรครบทั้งสำยทำงจำนวน 38 สถำนี ระยะทำง
48 กิโลเมตร เป็ น Circle line สำยแรกของกรุ งเทพมหำนคร ซึ่ งจะช่วยเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งมวลชน และกำรเดินทำงของประชำชนให้สมบูรณ์มำกยิง่ ขึ้น
3) ด้ำนผลประกอบกำร ปี 2562 มีรำยละเอียด ดังนี้
• บริ ษทั มีรำยได้จำกธุรกิจหลัก 16,107 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 492 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 3.2
ซึ่งประกอบด้วยรำยได้จำกธุรกิจทำงพิเศษ 10,302 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 128 ล้ำนบำท หรื อ
ร้อยละ 1.3 จำกกำรเติบโตของรำยได้ในทำงพิเศษสำยศรี รัช-วงแหวนรอบนอกฯ
• รำยได้จำกธุรกิจระบบรำง 5,022 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 286 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 6 จำก
กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ค่ำโดยสำร จำกกำรเปิ ดให้บริ กำรสำยสี น้ ำเงินส่วนต่อขยำย
• รำยได้จำกธุ รกิจพัฒนำเชิงพำณิ ชย์ 783 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 78 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ
11.1 ตำมกำรเติบโตของปริ มำณผูโ้ ดยสำร
ระหว่ ำ งไตรมำสที่ 2 บริ ษัท ได้ ข ำยหุ้ น บำงส่ ว นที่ ถื อ อยู่ ใ น บริ ษัท ที ที ดั บ บลิ ว
จำกัด (มหำชน) และเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เป็ นเงินลงทุน
ระยะยำวอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรลงทุน ทำให้บริ ษทั มีกำไรทำงบัญชี
จำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำนวน 3,409 ล้ำนบำท ส่ งผลให้ในปี 2562 มีกำไร
สุ ทธิรวม 5,435 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน 118 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 2.2 คิดเป็ นกำไร
สุ ทธิ ต่อหุ้น 36 สตำงค์ โดยเป็ นกำไรจำกกำรดำเนิ นงำนปกติ 2,863 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
342 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 13.6
ฐำนะกำรเงิน ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 111,697 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.6
จำกกำรเพิ่มขึ้นของงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินส่ วนต่อขยำย หนี้ สินรวม 72,874
ล้ำ นบำท เพิ ่ม ขึ้ น ร้อ ยละ 6.8 จำกเงิน กู โ้ ครงกำรรถไฟฟ้ำ สี น้ ำ เงิน ส่ ว นต่อ ขยำย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 38,823 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 จำกกำไรสุ ทธิ และกำรปรับมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุน
4) นอกจำกกำรส่ งมอบบริ กำรที่ ดีและมีคุณภำพ บริ ษทั ยังคงตระหนักถึงควำมยัง่ ยืนของ
องค์กร ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล รวมไปถึงกำรอนุรักษ์พลังงำน สะท้อนผ่ำนรำงวัลแห่ง
ควำมภูมิใจ ที่เป็ นเครื่ องยืนยันควำมสำเร็ จ ดังนี้
• บริ ษ ัท ได้รั บ กำรประกำศรำยชื่ อ อยู่ใ นกลุ่ ม หุ้ น ยั่ง ยื น ต่ อ เนื่ อ งเป็ นปี ที่ 3 รวมทั้ง
ยังได้รับคัดเลือกให้อยูใ่ นดัชนี ควำมยัง่ ยืนปี 2562 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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• ได้รั บ รำงวัล องค์ก รดี เ ด่ น ด้ำ นอนุ รั ก ษ์พ ลัง งำนประเภทขนส่ ง Thailand Energy
Awards 2019 ในกำรประหยัดพลังงำนในระดับประเทศ ซึ่ งจัดขึ้น โดยกรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทน และอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน
• ได้รับรำงวัล Drive Award ประจำปี 2562 สำขำ Services ด้ำนกำรให้บริ กำรระบบ
คมนำคมขนส่ งที่ครบวงจร ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล จำกคณะพำณิ ชยศำสตร์ และ
กำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประธำนเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ งคำถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นลงในใบคำถำม และส่ งให้
เจ้ำหน้ำที่รวบรวม
ผูถ้ ือหุน้ มีคำถำมในห้องประชุม ดังนี้
นายปริญญา เธียรวร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรค
โควิด - 19 ว่ำมีผลทำให้ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำและทำงพิเศษที่กำลังดำเนิ นกำรอยู่
มีกำรขยำยออกไปหรื อไม่อย่ำงไร
นายพงษ์ สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์ กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่ำ ปัจจุบนั ทำงด่วนได้ก่อสร้ำงแล้ว
เสร็ จ ทุ ก สำยทำงและเปิ ดให้บริ ก ำรแล้ว มี เพี ย งงำนปรั บปรุ งเล็ก น้อย และในส่ วนของ
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินก็ได้เปิ ดให้บริ กำรครบแล้ว กำรบริ หำรโครงกำรในช่วงกำร
แพร่ ระบำดของโรคโควิด – 19 หำกเป็ นกิจกรรมกำรดำเนินงำนในประเทศ บริ ษทั สำมำรถ
ควบคุมได้ แต่อำจจะมีผลกระทบกรณี มีกำรสั่งซื้ ออุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ ซึ่งปัจจุบนั ถือว่ำ
บริ ษทั ไม่ได้รับผลกระทบ มีเพียงเรื่ องกำรควบคุมขั้นตอนกำรคัดกรองและทำควำมสะอำด
ที่ตอ้ งกำกับดูแลเพื่อควำมปลอดภัยให้มำกขึ้น
นายวิริยะ ศุภจริยวิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ดังนี้
1. ขอให้ช้ ีแจงรำยละเอียดโครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุ งทำงพิเศษชั้นที่ 2 (Double Deck)
ของบริ ษทั ว่ำมีควำมเป็ นได้อย่ำงไรบ้ำงในปัจจุบนั
2. สอบถำมควำมเป็ นไปได้ของ บริ ษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ที่จะมี
กำรขยำยธุรกิจและเข้ำระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. แสดงควำมชื่นชม และขอบคุณ ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั
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นายพงษ์ สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์ กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้
1. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุ งทำงพิเศษชั้นที่ 2 (Double Deck) เป็ นโครงกำรที่ดี เมื่อ
บริ ษ ทั เสนอขอต่ อสั ญญำสั มปทำนโครงกำรทำงด่ วนขั้นที่ 2 และรั ฐบำลมี นโยบำย
แก้ปัญหำกำรจรำจรเนื่ องจำกทำงด่วนขั้นที่ 2 มีปัญหำปริ มำณรถหนำแน่นเนื่องจำกผูใ้ ช้
ทำงพิเศษที่ใช้ทำงในระยะใกล้ และระยะไกลใช้ถนนเส้นเดียวกัน หำกผูใ้ ช้ทำงพิเศษ
เดินทำงมำจำกสุ วรรณภูมิจะมีรถติดสะสมบริ เวณหน้ำด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำง บริ เวณหน้ำ
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ต่อเนื่ องไปจนถึงแยกงำมวงศ์วำน รัฐบำลจึงต้องกำรแยกผูใ้ ช้
ทำงพิเศษที่ใช้ทำงระยะใกล้ และระยะไกลออกจำกกัน โดยสร้ำงทำงด่วนชั้นที่ 2 เพื่อ
ยกระดับ ขึ้นไปจำกบริ เวณถนนพระรำม 9 ตอนปลำยไปจนถึงงำมวงศ์วำน หำกมำจำก
สุวรรณภูมิสำมำรถขึ้นทำงด่วนชั้นที่ 2 บริ เวณพระรำม 9 ไปออกงำมวงศ์วำน แจ้งวัฒนะได้
หำกผูใ้ ช้ทำงพิเศษต้องกำรเดินทำงจำกเมืองทอง สำมำรถขึ้นทำงด่วนชั้นที่ 2 บริ เวณ
งำมวงศ์วำนไปลงถนนพระรำม 9 หรื อไปสุ วรรณภูมิได้ ทำงด่วนชั้นที่ 2 จะทำให้เพิ่ม
พื้นที่จรำจรได้ ผูใ้ ช้ทำงพิเศษที่ตอ้ งกำรวิ่งระยะใกล้เพื่อไปลงสุ ขุมวิทหรื ออนุ สำวรี ย ์
ก็สำมำรถใช้ทำงด่วนเดิมได้ รัฐบำลจึงได้มอบหมำยให้บริ ษทั ไปศึกษำข้อมูลเพิ่มเติ ม
เมื่อบริ ษทั ได้ศึกษำแล้วพบว่ำโครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุ งทำงพิเศษชั้นที่ 2 (Double
Deck) ไม่กระทบเรื่ องกำรเวนคืนที่ดิน และสำมำรถดำเนิ นกำรก่อสร้ำงได้ทนั ทีแต่ตอ้ ง
มี กำรทำรำยงำนวิ เครำะห์ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อม ส่ งต่อหน่ วยงำนผูร้ ั บผิ ดชอบก่ อน
ซึ่งกำรพิจำรณำใช้เวลำประมำณ 2 ปี และจะใช้ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง 4 ปี รัฐบำลจึง
มอบหมำยให้บริ ษทั ไปศึกษำเพิ่มเติม โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุ งทำงพิเศษ ชั้นที่ 2
(Double Deck) จะยังคงมีอยู่เนื่องจำกเป็ นโครงกำรที่จำเป็ นจะต้องดำเนิ นกำรและได้มี
มติคณะรัฐมนตรี แล้ว
2. BMN เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ดำเนิ น ธุ รกิจในกำรทำสื่ อโฆษณำและพัฒนำพื้นที่เชิ ง พำณิ ชย์
กำรลงทุนใน BMN ไม่ได้สูงมำก แต่มีผลกำไรเพิ่มขึ้นทุกปี ตำมปริ มำณของผูโ้ ดยสำร
รถไฟฟ้ ำและผูใ้ ช้ทำงพิเศษ รำยได้จำกกำรพัฒนำธุ รกิจของ BMN จึ งเติ บโตขึ้นทุกปี
และ กทพ. ยังได้ให้สิทธิบริ ษทั ในกำรทำโฆษณำป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ บนทำงพิเศษ
ได้ แต่ปัจจุบนั ปัญหำกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด - 19 ทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของร้ำนค้ำ คำดว่ำปลำยปี จะเห็นพัฒนำกำรที่ชัดเจนในกำรทำสื่ อโฆษณำฯ และกำร
พัฒนำพื้นที่ Rest Area กำรลงทุนยังอยู่ในวิสัยที่บริ ษทั ดูแลได้ จึงยังไม่จำเป็ นต้องเข้ำ
ไประดมทุนในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่ งจะมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย แต่อย่ำงไรก็ตำมผลกำไร
ของ BMN นั้นก็เป็ นของบริ ษทั และของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด หำกในอนำคตมีโอกำสทำง
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ธุ รกิจนอกเหนื อจำกสัญญำสัมปทำนเพิ่มเติมบริ ษทั ก็อำจจะนำ BMN เข้ำไประดมทุน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้
นางสาวบุญตา บุญกุลรัตน์ ผู้ถือหุ้น และนายสมบูรณ์ เกียรติ พานิชเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ
สอบถำมดังนี้
1. หลังจำกเปิ ดใช้รถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงิน และรถไฟฟ้ำสี ม่วงแล้ว จะมีผลต่อรำยได้เพิ่มขึ้น
เท่ำไหร่ และคิดเป็ นสัดส่วนเท่ำไหร่ เมื่อเทียบกับรำยได้ค่ำผ่ำนทำงพิเศษ
2. สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด - 19 มีผลกระทบต่อรำยได้อย่ำงไร คิดเป็ น
สัดส่วนเท่ำไร และทิศทำงผลประกอบกำรปี นี้จะเป็ นอย่ำงไร
3. อัตรำกำรเติบโตทำงธุรกิจ รวมทั้งแผนกำรในอนำคตอันใกล้น้ ี จะเป็ นอย่ำงไร
นางสาวปาหนัน โตสุ วรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน ชี้แจงดังนี้
1. รำยได้ก่อนกำรเปิ ดให้บริ กำรรถไฟฟ้ ำสำยสี น้ ำเงิ นส่ วนต่อขยำย รำยได้ค่ำโดยสำร
เฉลี่ ย ประมำณ 7-8 ล้ำ นบำทต่ อ วัน หลัง เปิ ดให้ บ ริ ก ำรรถไฟฟ้ ำ สำยสี น้ ำ เงิ น ส่ ว น
ต่อขยำยช่วงหัวลำโพง-หลักสอง รำยได้เพิ่มขึ้นเป็ น 10 ล้ำนบำทต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ
20-30 แต่เนื่ องจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด - 19 ในปั จจุบนั จึง
ทำให้ยงั ไม่เห็นกำรเติบโตของรำยได้ภำยหลังกำรเปิ ดให้บริ กำรรถไฟฟ้ ำสำยสี น้ ำเงิ น
ครบทั้งสำยทำง
2. บริ ษทั ได้รับผลกระทบมำกในไตรมำสที่ 2 จำกปกติ ที่บริ ษทั เคยมีรำยได้ค่ำโดยสำร
7-8 ล้ำนบำทต่อวัน ผลกระทบจำกโควิด-19 ทำให้รำยได้ค่ำโดยสำรและผูโ้ ดยสำร
ลดลงร้อยละ 80-90 ภำยหลังจำกภำครัฐมีมำตรกำรผ่อนปรน ผูโ้ ดยสำรก็เริ่ มกลับมำ
ปัจจุบนั อยู่ประมำณ 3 แสนเที่ยวต่อวัน หรื อประมำณร้อยละ 70 -80 จำกที่เคยเป็ นแล้ว
สำหรับทำงพิเศษ ผูใ้ ช้ทำงพิเศษและรำยได้ค่ำผ่ำนทำงลดลงไปต่ำสุ ดร้อยละ 50 และ
ค่อยๆกลับมำภำยหลังจำกที่มีกำรผ่อนปรนมำตรกำรต่ำงๆเช่นกัน และกลับมำเร็ วกว่ำ
กำรกลับมำของผูโ้ ดยสำร เนื่องจำกไม่มีขอ้ จำกัดเรื่ องมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม
(Social Distancing) ปัจจุบนั กล่ำวได้วำ่ รำยได้ค่ำผ่ำนทำงกลับมำเป็ นปกติแล้ว
3. แม้สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด - 19 จะส่ งผลกระทบต่ออัตรำกำรเติบโต
ทำงธุ รกิจ รวมทั้งแผนกำรในอนำคตแต่ไม่รุนแรงนัก เนื่ องจำกผูโ้ ดยสำร ผูใ้ ช้ทำงพิเศษ
และกำรจรำจรในทำงพิเศษได้กลับมำเป็ นปกติแล้ว

10/31

นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถำมดังนี้
1. แนวทำงกำรใช้ป ระโยชน์จำกพื้ นที่ ว่ำงบริ เวณสถำนี รถไฟฟ้ ำ เป็ นอย่ำงไร เพรำะมี
หลำยสถำนีที่มีพ้นื ที่วำ่ งจำนวนมำก
2. กำรเชื่อมต่อรถ-รำง-เรื อ มีควำมคืบหน้ำเพียงใด (สถำนีบำงโพ และสถำนีพระนัง่ เกล้ำ)
3. ส่วนต่อขยำย รถไฟฟ้ำสำยสี ม่วง บริ ษทั คำดว่ำจะมีโอกำสเพียงใด และจะคุม้ ค่ำกับกำร
ลงทุนหรื อไม่ในขณะนี้
นายพงษ์ สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์ กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้
1. พื้นที่บริ เวณในสถำนี รถไฟฟ้ ำสำยสี น้ ำเงินเป็ นสิ ทธิ ของบริ ษทั ในกำรบริ หำรจัดกำร
ตำมสัญญำสัมปทำน ส่ วนพื้นที่รอบนอกสถำนี เป็ นพื้นที่ที่บริ ษทั ไม่ได้รับสิ ทธิ เข้ำไป
พัฒนำ เพรำะเป็ นพื้นที่ ที่รัฐบำลได้รับ จำกกำรเวนคืนตำมพระรำชกฤษฎี กำซึ่ ง เป็ น
หน้ำที่ของ รฟม. ที่จะไปศึกษำว่ำดำเนิ นกำรอย่ำงไรได้บำ้ ง เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรี
เพื่อให้ดำเนิ นกำรพัฒนำได้มำกยิ่งขึ้ น ในส่ วนของรถไฟฟ้ ำสำยสี ม่วงกำรรถไฟฟ้ ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) อยูร่ ะหว่ำงศึกษำ
2. สำหรับกำรเชื่อมต่อรถ รำง เรื อ ปัจจุบนั ภำครัฐมีกำรดำเนินกำรนี้แล้ว เช่น รถไฟฟ้ำสำย
สี น้ ำเงินส่ วนต่อขยำยที่สถำนี บำงโพ มีเรื อด่วนเจ้ำพระยำจอดรับผูโ้ ดยสำรที่ท่ำเรื อแล้ว
และที่สถำนีพระนัง่ เกล้ำกำลังมีกำรปรับปรุ งเช่นเดียวกัน
3. สำหรับส่ วนต่อขยำยรถไฟฟ้ำสำยสี ม่วง ซึ่ งรัฐมนตรี ได้อนุ มตั ิกำรก่อสร้ำงแล้ว อยู่ใน
ขั้นตอนของกำรเวนคืน หำกเรี ยบร้อยแล้วคำดว่ำในปลำยปี นี้ รฟม. และรัฐบำลจะเร่ งรั ด
ให้มีกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสี ม่วงส่ วนต่อขยำย และมีกำรประมูลกำรก่อสร้ำง ซึ่ งมี
โอกำสที่บ ริ ษ ทั จะได้เ ดิน รถต่อ เนื่ อ งจำกสถำนี บ ำงใหญ่ - เตำปูน จำกเตำปูน รำษฎร์ บูรณะ ทั้งนี้ รฟม. อยู่ระหว่ำงศึกษำพระรำชบัญญัติกำรร่ วมลงทุนระหว่ำงรัฐและ
เอกชน พ.ศ. 2562 ยังไม่เข้ำสู่ ข้นั ตอนกำรเจรจำ ซึ่งคำดว่ำต้นปี หน้ำจะเห็นควำมชัดเจน
เรื่ องกำรเดินรถมำกขึ้น
นายกีรติ เอมมาโนชญ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมดังนี้
1. กำรประมู ล โครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสี ส้มตะวันตก นอกจำกบริ ษ ทั ช.กำรช่ ำง จำกัด
(มหำชน) แล้ว บริ ษทั จะมีกำรจับมือกับพันธมิตรอื่นหรื อไม่
2. กรณี บริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) (BTS) จะดำเนิ นโครงกำร
ส่ วนต่อขยำยรถไฟฟ้ำสำยสี เหลือง จะทำให้รถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินมีรำยได้ลดลงหรื อไม่
และได้มีกำรหำรื อกับกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อย่ำงไร
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นายพงษ์ สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์ กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้
1. โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี ส้มคล้ำยกับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงิน ซึ่งบริ ษทั มีควำมพร้อม
ที่ จ ะเป็ นผูด้ ำเนิ น โครงกำรรถไฟฟ้ ำ ใต้ดิ น เนื่ อ งจำกบริ ษ ัท เป็ นผูบ้ ริ ห ำรโครงกำร
รถไฟฟ้ ำสำยสี น้ ำเงินทั้งระบบ บริ ษทั จึงมีควำมพร้ อมที่ จะดำเนิ นโครงกำรรถไฟฟ้ ำ
สำยสี ส้มมำกกว่ำผูล้ งทุนรำยอื่น โครงกำรสำยสี ส้มเป็ นเส้นทำงหลัก เชื่อมรถไฟฟ้ำ
สำยสี น้ ำเงินซึ่งจะทำให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์มำก รัฐบำลได้ศึกษำรู ปแบบกำรลงทุน
ในโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี ส้มแตกต่ำงไปจำกเดิม โดยมีกำรให้เอกชนลงทุนก่อสร้ ำง
ในส่ วนของรถไฟฟ้ ำสำยสี ส้มตะวัน ตก ส่ วนโครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสี ส้มตะวัน ออก
รั ฐบำลได้มี ก ำรก่ อสร้ ำ งไปบำงส่ วนแล้ว โดยในส่ วนตะวันตกระยะทำงประมำณ
10 กว่ำกิโลเมตรที่จะก่อสร้ำงถือเป็ นส่ วนที่บริ ษทั มีขอ้ ได้เปรี ยบ เนื่องจำกมีควำมพร้อม
และมีบ ริ ษ ทั ช. กำรช่ ำ ง จ ำกัด (มหำชน) อยู่ ใ นฐำนะผู ้ก่ อ สร้ ำ งหลัก มี ผ ลกำร
ดำเนิ นงำนก่อสร้ำงได้ทนั เวลำสำมำรถเปิ ดใช้งำนได้ก่อนกำหนด ดังนั้น บริ ษทั จะเข้ำ
ร่ วมกำรประมูลโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี ส้มอย่ำงแน่นอน ส่วนกรณีของพันธมิตรรำยอื่น
บริ ษทั ยังไม่เห็นถึงควำมจำเป็ น
2. กำรดำเนิ นโครงกำรก่ อสร้ ำงรถไฟฟ้ ำ รฟม. มี แผนแม่บท มี ก ำรวิเครำะห์ปริ มำณ
ผูโ้ ดยสำรแต่ละสำยทำงและโครงกำรใดเป็ นโครงกำรลงทุนแบบเอกชนร่ วมลงทุน
เพื่ อให้เอกชนนำไปศึ กษำต่ อเรื่ องกำรจรำจรทั้งสำยทำงเป็ นอย่ำงไร เช่ น โครงกำร
รถไฟฟ้ ำ สำยสี ส้ม เชื่ อมต่อรถไฟฟ้ ำ สำยสี น้ ำ เงิน รถไฟฟ้ ำสำยสี แดง และรถไฟฟ้ำ
สำยสี เขียวช่วงใด ต้องมีกำรจัดทำแผน เมื่อได้รับทรำบแผนแล้ว จึงเป็ นหน้ำที่ของ
เอกชนที่จะไปพิจำรณำควำมเสี่ ยงเอง ซึ่งเป็ นแผนที่กระทรวงคมนำคมได้เสนอไว้ต่อ
คณะรั ฐมนตรี แล้ว ตำมที่ ไ ด้มี ก ำรเสนอข่ ำ วเรื่ องกำรก่ อสร้ ำ งรถไฟฟ้ ำ 10 เส้นทำง
ส่ วนโครงกำรรถไฟฟ้ำส่ วนต่อขยำยสำยสี เหลือง กลุ่มผูล้ งทุนของโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสี เ หลื อ งได้เ สนอให้ รฟม. มี ก ำรต่ อ ขยำยเชื่ อ มต่ อ รถไฟฟ้ ำ สำยสี เ ขี ย ว ซึ่ ง ใน
มุมหนึ่ งถือเป็ นโครงกำรที่ดีที่จะมีกำรเชื่อมต่อขยำย แต่ส่วนที่จะมีกำรขยำยต่อไปนั้น
ทำให้เกิดกำรเปลี่ ยนรู ปแบบกำรต่อเชื่ อมจำกเดิมที่ จะเชื่ อมต่อรถไฟฟ้ ำสำยสี น้ ำ เงิ น
อย่ำ งเดี ย วต้อ งไปเชื่ อ มต่ อ กับ รถไฟฟ้ ำ สำยสี เ ขี ย วด้ว ย จึ ง ท ำให้เ กิ ด ผลกระทบต่อ
ปริ มำณผูโ้ ดยสำรบ้ำง จำกสมมติฐำนเดิมที่ได้ศึกษำไว้ในช่วงที่มีกำรดำเนินโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินกับ รฟม. ดังนั้น ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเรื่ องส่ วนแบ่งรำยได้น้ ัน
จึงได้รับผลกระทบบ้ำง ซึ่งบริ ษทั ได้แจ้งให้ รฟม. ทรำบแล้ว และจะพิจำรณำกันว่ำจะ
หำทำงชดเชยให้บริ ษทั อย่ำงไร
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นายวรวุฒิ กฤติยานิธิ ผู้รับมอบฉันทะ (ผู้แทนอาสาพิทักษ์ สิทธิ์) สอบถำมเกี่ยวกับนโยบำย
ต่อต้ำนคอรัปชัน่
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำย
ต่ อต้ำ นกำรทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่นในบริ ษ ทั โดยได้สื่ อสำรให้ก รรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนัก งำน
รับทรำบและถือปฏิบตั ิ และเปิ ดเผยผ่ำนทำงเว็บไซต์บริ ษทั และรำยงำนประจำปี
บริ ษ ัท ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรประพฤติ ป ฏิ บัติ ที่ เ หมำะสมของกรรมกำร ผูบ้ ริ ห ำร
พนักงำน ไว้ในจรรยำบรรณบริ ษทั รวมถึงกำรกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันกำรทุจริ ต
คอร์ รั่ปชัน่ ในขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน และมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่ตรวจสอบ
กำรปฏิบตั ิงำนจริ งเพื่อเป็ นกำรป้ องกัน และป้ องปรำมไม่ให้เกิดกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมี
ช่องทำงให้ร้องเรี ยนผ่ำนกรรมกำรตรวจสอบ และเลขำนุกำรบริ ษทั
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถำมและเสนอแนะ ดังนี้
1. ระบบเติมเงินและออกใบเสร็ จรับเงินของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี ม่วง และรถไฟฟ้ำ
สำยสี น้ ำเงิน โดยที่ รถไฟฟ้ ำใต้ดินนั้นมี 2 สำย คือ รถไฟฟ้ ำสำยสี ม่วง และรถไฟฟ้ ำ
สำยสี น้ ำเงิน ซึ่ งบัตรโดยสำรสำมำรถใช้ได้กบั ทั้งสองสำย ไม่มีปัญหำใดๆ กำรเติมเงิน
ระหว่ำงสองสำยนั้นสำมำรถใช้งำนร่ วมกันได้ โดยกำรเติมเงินเป็ นกำรจ่ำยเงินสด ณ
สถำนี ที่ ใ ห้บ ริ ก ำรทุก สถำนี หลังจำกกำรเติ มเงิ นเข้ำบัตรแล้วจะได้รับใบเสร็ จเป็ น
หลักฐำนกลับมำ เพียงแต่ในกำรเติมเงินเข้ำบัตรโดยสำรนั้น หำกทำกำรเติมที่สถำนีใด
ก็ ตำมในรถไฟฟ้ ำสำยสี ม่ วง จะต้องรอใบเสร็ จ เป็ นระยะเวลำ 1 สัปดำห์ ถึ งจะได้
ใบเสร็ จและต้องไปรับใบเสร็ จ ณ สถำนี เดิ มนั้นๆ ที่ทำกำรเติมเงินในขณะที่หำกเติ ม
เงินเข้ำบัตรผ่ำนสถำนีให้บริ กำรรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงิน จะสำมำรถรับใบเสร็ จได้ทนั ที ณ
เวลำนั้น จึงอยำกทรำบว่ำกระบวนกำรหักล้ำงดุลบัญชี หรื อระบบ Clearing ระหว่ำง
รถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินและรถไฟฟ้ำสำยสี ม่วงนั้นทำงำนอย่ำงไร มีวิธีกำรส่ งเงินอย่ำงไร
เนื่ องจำกปั ญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้งำนทำให้ผูใ้ ช้เกิดควำมสับสนและเดือดร้อนจำก
กำรใช้บริ กำรกำรเติมเงินเข้ำบัตร ณ สถำนีรถไฟฟ้ำสำยสี ม่วง อันเนื่องจำกกำรต้องรอ
เวลำในกำรรับใบเสร็ จและมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรับใบเสร็ จ โดยแนะนำว่ำ
สำมำรถใช้เป็ นกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์รถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินได้อีกด้วย เนื่ องจำก
ผูโ้ ดยสำรจะมี ค วำมมั่นใจในกำรนำเงิ นเติ มบัตรโดยสำรทุกสำยทำงมำใช้ง ำนผ่ำ น
เคำน์เตอร์ ของรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงิน บำงรำยอำจเดินทำงโดยรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินเพื่อ
เติ ม เงิ นแบบได้รับ ใบเสร็ จทันที โดยไม่ ต้องออกจำกพื้ นที่ ช ำระค่ำบริ ก ำรรถไฟฟ้ ำ
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สำยสี น้ ำเงิน แล้วขึ้นขบวนถัดไป เพื่อไปยังปลำยทำงสถำนี รถไฟฟ้ำสำยสี ม่วงของตน
โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่ำบริ กำร
2. กำรที่ บ ริ ษ ัท ได้มี ก ำรร่ ว มกับ TRUE Money Wallet เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทำงให้ บ ริ ก ำรแก่
ผูบ้ ริ โภคมำกขึ้น โดยสำมำรถเติมเงินเข้ำบัตรโดยสำรรถไฟฟ้ ำ MRT ผ่ำนทำงแอพ
TRUE Money Wallet ได้เลย หำกแต่เมื่อได้มีกำรเติมเงินเข้ำบัตรแล้ว จะต้องนำบัตร
โดยสำรรถไฟฟ้ำ MRT ไปที่สถำนีใดก็ได้ เพื่อทำกำรอัปเดตข้อมูลเงินในบัตรโดยสำร
ก่อนจึงจะสำมำรถนำบัตรไปใช้งำนจำกมูลค่ำที่เติมเงินผ่ำน TRUE Money Wallet ได้
ซึ่งกำรทำแบบนี้ทำให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำรใช้งำน เหตุใดจึงไม่ทำให้เป็ นขั้นตอนเดียว
เพรำะกำรใช้ระบบธุรกรรม Online นั้น ก็เพื่อไม่ให้ตอ้ งไปดำเนินกำรสิ่ งใดทำงกำรเงิน
ณ สถำนบริ ก ำรอี ก ซึ่ ง ในที่ น้ ี คื อสถำนี หรื อหำกเป็ นแบบนี้ ก ำรไปเติ ม เงิ นเข้ำ บัตร
โดยสำรรถไฟฟ้ ำ MRT ที่ ส ถำนี แบบดั้ง เดิ ม เลย อำจจะเป็ นกำรประหยัดเวลำที่ ไ ม่
แตกต่ำงกันและลดขั้นตอนกำรใช้งำนมำกกว่ำหรื อไม่
นายวิทูรย์ หทัยรัตนา รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง ชี้แจงดังนี้
1. ชี้แจงเรื่ องกำรออกใบเสร็ จรับเงินของรถไฟฟ้ำสำยสี ม่วงและรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินว่ำ
ตำมสัญญำสัมปทำนรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงิน บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรเดินรถและรับรำยได้
ทั้งหมดบริ ษทั จึงสำมำรถออกใบเสร็ จได้เอง ส่ วนตำมสัญญำสัมปทำนรถไฟฟ้ ำสำย
สี ม่วงนั้น บริ ษทั เป็ นผูร้ ับจ้ำงเดินรถให้กำรรถไฟฟ้ ำขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย
(รฟม.) ดังนั้น รฟม. เป็ นผูม้ ีสิทธิ ในกำรออกใบเสร็ จรับเงิน และบริ ษทั จึงจะนำมำให้
ผูโ้ ดยสำร
2. กำรเติมเงินผ่ำนระบบ TRUE Money Wallet นั้น เป็ นกำรเติมเงิ น Online เข้ำสู่ ระบบ
ของบริ ษทั แต่เงินจะเข้ำสู่ บตั รโดยสำร Smart Card ได้ ต้องมีกำรนำบัตร มำอ่ำนที่
เครื่ องซึ่งตั้งอยูใ่ นสถำนี จึงจะสำมำรถนำเงินไปใช้ได้
ไม่มีผูใ้ ดส่ งคำถำมหรื อควำมคิดเห็ นเพิ่มเติม ประธำนจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่ำวำระนี้ ไม่ต้อง
ออกเสี ยงลงคะแนน เนื่องจำกเป็ นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ที่ประชุมทรำบ
ที่ประชุมรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ในรอบปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธำนขอให้เลขำนุกำรบริ ษทั ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำรำยละเอียดกำรขออนุมตั ิในวำระนี้ ตำมที่ปรำกฏใน
สรุ ปข้อมูลทำงกำรเงินปี 2562 ที่ได้นำส่ งให้ผถู ้ ือหุ้นแล้ว และข้อมูลโดยสรุ ปตำมวิดีทศั น์ที่
นำเสนอไปในวำระที่ 2 แล้ว
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นชอบต่องบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน สำหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่ งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี แล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นอนุ มัติงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบกำไรขำดทุน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ประธำนเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ งคำถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นลงในใบคำถำม และส่ งให้
เจ้ำหน้ำที่รวบรวม
ไม่มีผใู ้ ดส่งคำถำมหรื อควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
เลขานุการบริ ษัท ชี้ แจงว่ำวำระนี้ ตอ้ งผ่ำนมติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ ง มำ
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ผลกำรนับคะแนน
จำนวนเสี ยงที่เข้ำร่ วมประชุมในวำระนี้ 9,806,303,729 เสี ยง
เห็นด้วย

9,805,052,957 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9960

ไม่เห็นด้วย

394,433 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสี ยง

856,339 เสี ยง

บัตรเสี ย

0.0040

0 เสี ยง

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติดว้ ยเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
อนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกาไร และจ่ ายเงินปันผล
ประธำนขอให้นำงพเยำว์ มริ ตตนะพร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุม
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่ำบริ ษทั มีกำไรสุ ทธิ ตำม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรปี 2562 เป็ นเงิน 2,924 ล้ำนบำท และไม่มีขำดทุนสะสม บริ ษทั จึงสำมำรถ
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้ตำมข้อบังคับของบริ ษทั
บริ ษ ัท ต้อ งจัด สรรก ำไรเป็ นทุ น ส ำรองตำมกฎหมำยส ำหรั บ ปี 2562 ในอัต รำร้ อ ยละ 5
ของกำไรสุทธิ เป็ นเงิน 146.2 ล้ำนบำท
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 พิจำรณำงบกำรเงินของบริ ษทั แล้ว
เห็นว่ำในปี 2562 บริ ษทั มีกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นเงิน 2,923,625,882 บำท
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลสำหรับงวดครึ่ งปี หลังของปี 2562
โดยจ่ำยจำกกำไรสุทธิในอัตรำหุน้ ละ 0.09 บำท เป็ นเงิน 1,375.65 ล้ำนบำท
จำกกำรที่ บ ริ ษัท เลื่ อ นกำรประชุ ม สำมัญ ผู ้ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2563 บริ ษัท ได้ พิ จ ำรณำ
กำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลระหว่ ำ งกำลแทนกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลประจ ำปี ให้กับ ผูถ้ ื อ หุ้ น เพื่ อ ลด
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุน้ จำกกำรเลื่อนกำรประชุมดังกล่ำว
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำลแทนกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี แก่ผถู ้ ือหุ ้น ซึ่งเป็ นกำรจ่ำยจำกกำไรของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.09 บำท เป็ นเงิน 1,375.65 ล้ำนบำท โดยได้
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวดครึ่ งปี หลังให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภำคม 2563
ดัง นั้น เมื่ อ รวมกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลระหว่ำ งกำลส ำหรั บ งวดครึ่ งปี แรกของปี 2562 ตำม
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 สิ งหำคม 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.06 บำทแล้ว
บริ ษทั ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับผลประกอบกำรปี 2562 รวมเป็ น 2 ครั้ง เท่ำกับ
อัตรำหุน้ ละ 0.15 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน 2,292.75 ล้ำนบำท
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิดงั นี้
1. อนุมตั ิจดั สรรเงินกำไรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยสำหรับปี 2562 เป็ นเงิน 146.2 ล้ำนบำท
2. อนุมตั ิงดจ่ำยเงินปั นผลประจำปี สำหรับผลประกอบกำรปี 2562 เนื่ องจำกมีกำรจ่ำยเงิน
ปันผลระหว่ำงกำลแล้ว 2 ครั้ง
ประธำนเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ งคำถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นลงในใบคำถำม และส่ งให้
เจ้ำหน้ำที่รวบรวม
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ไม่มีผใู ้ ดส่งคำถำมหรื อควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่ำวำระนี้ ตอ้ งผ่ำนมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
ผลกำรนับคะแนน
จำนวนเสี ยงที่เข้ำร่ วมประชุมในวำระนี้ 9,806,453,829 เสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

9,806,087,096 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9964
357,631 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสี ยง

0.0036

9,102 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้น ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
อนุมตั ิดงั นี้
1. อนุมตั ิจดั สรรเงินกำไรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยสำหรับปี 2562 เป็ นเงิน 146.2 ล้ำนบำท
2. อนุมตั ิงดจ่ำยเงินปั นผลประจำปี สำหรับผลประกอบกำรปี 2562 เนื่ องจำกมีกำรจ่ำยเงิน
ปันผลระหว่ำงกำลแล้ว 2 ครั้ง
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตาแหน่ งตามวาระ
ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ก่อนเริ่ มกำรพิจำรณำในวำระนี้ กรรมกำรที่ ออกจำกตำแหน่ ง
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ ขอไม่เข้ำร่ วมประชุมจนกว่ำจะพิจำรณำวำระนี้แล้วเสร็ จ
ประธำนขอให้เลขำนุกำรบริ ษทั ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำตำมข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดให้กรรมกำรออกจำก
ตำแหน่ง 1 ใน 3 ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี โดยให้กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่ง
นำนที่สุดเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่งตำมวำระ ซึ่งอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
ในกำรประชุ ม สำมัญผูถ้ ื อหุ้นประจำปี 2563 นี้ กรรมกำรที่ พ น้ ตำแหน่ งตำมวำระ 6 คน
คือ นำยสุ พงศ์ ชยุต สำหกิจ นำยพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิ ชย์กุล ดร.สมบัติ กิจจำลัก ษณ์
นำงพเยำว์ มริ ตตนะพร นำยวิ ฑู ร เตชะทัศ นสุ น ทร พลเอกเชษฐำ ฐำนะจำโร
และจำกกำรที่บริ ษทั ได้เปิ ดให้ผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ เสนอชื่ อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็ นกรรมกำร
เป็ นกำรล่วงหน้ำนั้น ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รำยใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
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คณะกรรมกำรบริ ษทั โดยไม่รวมกรรมกำรที่ ไ ด้รับกำรเสนอชื่ อ พิ จำรณำบุคคลที่ได้รับ
เสนอชื่อแล้วเห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสมกับกำรประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และได้ปฏิบตั ิ
หน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร โดยให้คำแนะนำที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
ตลอดระยะเวลำที่ ดำรงตำแหน่ ง และบุ ค คลที่ เสนอแต่ ง ตั้งเป็ นกรรมกำรอิ ส ระสำมำรถ
ให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว
โดยบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผำ่ นกระบวนกำรกลัน่ กรองและกำรพิจำรณำด้วย
ควำมรอบคอบ ระมัดระวัง คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงมีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ แต่งตั้ง
กรรมกำรที่พน้ ตำแหน่งตำมวำระทั้ง 6 คน กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
ซึ่งมีรำยละเอียดข้อมูลของบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร อยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุม หน้ำ 35 - 51
ประธำนเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ งคำถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นลงในใบคำถำม และส่ งให้
เจ้ำหน้ำที่รวบรวม
เลขานุการบริษัท อ่ำนคำถำมที่ผถู ้ ือหุน้ ส่ งคำถำมล่วงหน้ำ ดังนี้
คาถามล่ วงหน้ าจากบลจ.ไทยพาณิชย์ สอบถำมว่ำ นำยวิฑูร เตชะทัศนสุ นทร และพลเอก
เชษฐำ ฐำนะจำโร กรรมกำรอิสระทั้งสองท่ำนนั้นได้ดำรงตำแหน่งมำแล้วทั้งสิ้ น กี่วำระ
เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่ำ กรรมกำรอิสระทั้งสองท่ำนได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่ 30 ธันวำคม 2558
และออกจำกดำรงตำแหน่ งและตั้งกลับมำใหม่จำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2560
ดำรงตำแหน่งมำแล้ว 2 วำระ
ไม่มีผูใ้ ดส่ งคำถำมหรื อควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ลงมติและเพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้ผูถ้ ือหุ้นลงคะแนนเสี ยงแต่งตั้ง
กรรมกำรทั้ง 6 คน แยกเป็ นรำยบุคคล
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ชี้ แจงว่ ำ วำระนี้ ต้อ งผ่ ำ นมติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้ำ งมำกของผู ถ้ ื อ หุ ้ น
ซึ่ ง มำประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน เพื่ อควำมโปร่ ง ใสในกำรนับคะแนนเสี ย งและ
สำมำรถตรวจสอบได้ในภำยหลัง สำหรับวำระนี้บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจำกผูถ้ ือหุ ้น
ที่มำประชุมด้วยตนเองทุกรำย เพื่อนำไปใช้ในกำรตรวจนับคะแนนเสี ยงตำมแนวทำงปฏิบตั ิ
ของ ก.ล.ต. สำหรับผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะบริ ษทั จะตรวจสอบกำรลงคะแนนตำมเจตนำที่
ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
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ผลกำรนับคะแนนเป็ นรำยบุคคล ดังนี้
1. นำยสุพงศ์ ชยุตสำหกิจ
จำนวนเสี ยงที่เข้ำร่ วมประชุมในวำระนี้ 9,806,457,880 เสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

8,964,693,049 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 91.4166
841,721,496 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสี ยง

8.5834

43,335 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

2. นำยพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
จำนวนเสี ยงที่เข้ำร่ วมประชุมในวำระนี้ 9,806,457,880 เสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

9,405,709,411 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 95.9143
400,655,134 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสี ยง

4.0857

93,335 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

3. ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์
จำนวนเสี ยงที่เข้ำร่ วมประชุมในวำระนี้ 9,806,457,880 เสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

9,765,815,429 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.5860
40,599,116 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสี ยง

0.4140

43,335 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

4. นำงพเยำว์ มริ ตตนะพร
จำนวนเสี ยงที่เข้ำร่ วมประชุมในวำระนี้ 9,806,457,880 เสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

9,765,815,429 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.5860
40,599,116 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสี ยง

43,335 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง
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0.4140

5. นำยวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
จำนวนเสี ยงที่เข้ำร่ วมประชุมในวำระนี้ 9,806,457,880 เสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

9,795,869,231 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9956
432,583 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.0044

10,156,066 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

6. พลเอกเชษฐำ ฐำนะจำโร
จำนวนเสี ยงที่เข้ำร่ วมประชุมในวำระนี้ 9,806,457,880 เสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

9,703,063,908 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.9464
103,324,872 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสี ยง

1.0536

69,100 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

ประธำนขอให้เชิญกรรมกำรทั้ง 6 คนกลับเข้ำที่ประชุม
ที ่ป ระชุม มีม ติด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้ำ งมำกของผู ถ้ ือ หุ ้น ซึ่ ง มำประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนแยกเป็ นรำยบุค คลอนุ ม ตั ิ แต่ง ตั้ง กรรมกำรที่ พ น้ ตำแหน่ ง ตำมวำระทั้ง 6 คน
กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ดังนี้ 1. นำยสุพงศ์ ชยุตสำหกิจ 2. นำยพงษ์สฤษดิ์
ตัน ติ สุ ว ณิ ช ย์กุ ล 3. ดร.สมบัติ กิ จ จำลัก ษณ์ 4. นำงพเยำว์ มริ ต ตนะพร 5. นำยวิ ฑู ร
เตชะทัศนสุนทร และ 6. พลเอกเชษฐำ ฐำนะจำโร
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธำนขอให้เลขำนุกำรบริ ษทั ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำตำมข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดว่ำ กรรมกำรมีสิทธิ
ได้รั บ ค่ ำ ตอบแทนจำกบริ ษ ัท ในรู ป ของเงิ น รำงวัล เบี้ ย ประชุ ม บ ำเหน็ จ โบนั ส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตำมข้อบังคับหรื อตำมที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะอนุมตั ิ
บริ ษทั ได้พิจำรณำให้ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่กรรมกำร โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
กำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรตำมที่ปรำกฏในหนังสื อเชิญประชุม หน้ำ 52 - 53
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คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเสนอ
จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร ดังนี้
1. โบนัสกรรมกำรสำหรับปี 2562 เท่ำกับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 21 ล้ำนบำท
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2563 เท่ำกับปี ที่ผำ่ นมำ ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในหนังสื อเชิญประชุม หน้ำ 52 - 53
ประธำนเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ งคำถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นลงในใบคำถำม และส่ งให้
เจ้ำหน้ำที่รวบรวม
ไม่มีผใู ้ ดส่งคำถำมหรื อควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ชี้ แจงว่ำ วำระนี้ ต้องผ่ำ นมติ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุม
ผลกำรนับคะแนน
จำนวนเสี ยงที่เข้ำร่ วมประชุมในวำระนี้
เห็นด้วย

9,806,457,880 เสี ยง

9,770,143,738 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.6297

ไม่เห็นด้วย

36,172,407 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.3689

งดออกเสี ยง

141,735 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.0014

บัตรเสี ย

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มำประชุมอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ ดังนี้
1. โบนัสกรรมกำรสำหรับปี 2562 เท่ำกับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 21 ล้ำนบำท
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2563 เท่ำกับปี ที่ผำ่ นมำ ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้ำนบำท
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
ประธำนขอให้ นำยวิฑู ร เตชะทัศนสุ นทร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบชี้ แจงเกี่ ย วกับ
กำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนต่อที่ประชุม
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นายวิฑูร เตชะทัศนสุ นทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิ จำรณำคุ ณสมบัติ ข องผูส้ อบบัญ ชี ร่ วมกับฝ่ ำยจัดกำรถึ ง ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ
ควำมเป็ นอิสระ ควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนสอบบัญชี กำรให้คำปรึ กษำ
ในมำตรฐำนกำรบัญชี กำรรับรองงบกำรเงินได้ทนั เวลำ และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน
และมี ม ติ ใ ห้ น ำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ อ พิ จ ำรณำน ำเสนอที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น
เพื่อแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับปี 2563 ดังนี้
1. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจำกบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สำหรับ
ปี 2563 โดยให้ นำงสำวอิศรำภรณ์ วิสุทธิญำณ หรื อนำงสำวสุพรรณี ตริ ยำนันทกุล หรื อ
นำงสำววธู ขยันกำรนำวี แห่ งบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด คนหนึ่ งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชี
มีอำนำจตรวจสอบและลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริ ษทั ในปี 2563
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ตำมรำยชื่ อข้ำงต้นนั้น ยังเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั
ทำงด่ ว นกรุ ง เทพเหนื อ จ ำกัด และ บริ ษ ัท แบงคอก เมโทร เน็ ท เวิ ร์ ค ส์ จ ำกัด ซึ่ ง
ผูส้ อบบัญชี ตำมรำยชื่ อที่เสนอมำนั้นไม่มีควำมสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
2. กำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็ นเงินไม่เกิน 4.24 ล้ำนบำท
เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่ำสอบบัญชีในปี ก่อนเพิ่มขึ้น 220,000 บำท คิดเป็ นร้อยละ 5.47 และ
เปรี ยบเทียบกับค่ำเฉลี่ยค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่ำ
ค่ำตอบแทนสอบบัญชี ของบริ ษทั มีควำมเหมำะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ประสำนกับสำนักงำน
สอบบัญชี ที่ อยู่ ใ นระดับเดี ย วกันอี ก 3 รำย คื อ บริ ษัท ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮำส์ คู เปอร์ ส
เอบี เ อเอส จ ำกั ด บริ ษั ท ดี ล อยท์ ทู้ ช โธมั ท สุ ไชยยศ สอบบั ญ ชี จ ำกั ด และ
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยทั้ง 3 รำย ไม่ได้ยนื่ ข้อเสนอสอบบัญชี
โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในหนังสื อเชิญประชุม หน้ำ 54 - 55
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ชี้ แจงเพิ่ ม เติ ม ว่ ำ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท เห็ น ชอบตำมที่ ค ณะกรรมกำร
ตรวจสอบเสนอจึ ง เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น แต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบั ญ ชี แ ละก ำหนด
ค่ำตอบแทนสำหรับปี 2563
ประธำนเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ งคำถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นลงในใบคำถำม และส่ งให้
เจ้ำหน้ำที่รวบรวม
ไม่มีผใู ้ ดส่งคำถำมหรื อควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
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เลขานุการบริ ษัท ชี้ แจงว่ำวำระนี้ ตอ้ งผ่ำนมติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ ง มำ
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ผลกำรนับคะแนน
จำนวนเสี ยงที่เข้ำร่ วมประชุมในวำระนี้ 9,806,457,880 เสี ยง
เห็นด้วย

9,805,945,412 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9960

ไม่เห็นด้วย

394,533 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสี ยง

117,935 เสี ยง

บัตรเสี ย

0.0040

0 เสี ยง

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
อนุ มตั ิ แต่งตั้งนำงสำวอิ ศรำภรณ์ วิสุทธิ ญำณ หรื อนำงสำวสุ พรรณี ตริ ยำนันทกุล หรื อ
นำงสำววธู ขยันกำรนำวี แห่งบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจ ำปี 2563 มี อ ำนำจตรวจสอบและลงนำมรั บ รองงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท ในปี 2563
โดยมีค่ำตอบแทนไม่เกิน 4,240,000 บำท
ระเบียบวาระที่ 8 พิจ ารณาทบทวนการปฏิบัติต ามข้ อห้ า มการกระทาที่มีลักษณะเป็ นการครอบงากิจ การ
โดยคนต่ างด้ าว
ประธำนขอให้เลขำนุกำรบริ ษทั ชี้แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขานุการบริ ษัท ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่ำตำมที่บริ ษทั เข้ำดำเนิ นธุ รกิจกำรพัฒนำเชิงพำณิ ชย์
ของโครงกำรรถไฟฟ้ ำ ใต้ดิ น สำยเฉลิ ม รั ช มงคล และโครงกำรรถไฟฟ้ ำ สำยสี น้ ำ เงิ น
ส่ ว นต่ อ ขยำย ซึ่ งธุ ร กิ จ ดัง กล่ ำ วรวมถึ ง กำรให้ บ ริ ก ำรโทรคมนำคมนั้ น บริ ษ ัท ได้รั บ
ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรโทรคมนำคมแบบที่ ส องที่ มี โ ครงข่ ำ ยโทรคมนำคมเป็ น
ของตนเอง เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 ซึ่งตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง
กิ จกำรโทรทัศ น์ และกิ จกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ (กสทช.) เรื่ อง กำรก ำหนดข้อห้ำ ม
กำรกระท ำที่ มี ล ัก ษณะเป็ นกำรครอบงำกิ จกำรโดยคนต่ำงด้ำ ว พ.ศ. 2555 (ประกำศฯ)
กำหนดให้ผูป้ ระกอบกิจกำรโทรคมนำคมกำหนดและทบทวนกำรกระทำที่ มีล ัก ษณะ
เป็ นกำรครอบงำกิ จกำรโดยคนต่ำงด้ำ วจำนวน 8 ข้อ ตำมที่ระบุไว้ในบัญชีทำ้ ยประกำศฯ
ดังนี้
(1) กำรครอบงำกิจกำรผ่ำนกำรให้คนต่ำงด้ำว ตัวแทน หรื อตัวแทนเชิดเข้ำมำถือหุ้นไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกำศฉบับนี้
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(2) กำรครอบงำกิจกำรผ่ำนกำรถือหุ้นโดยคนต่ำงด้ำวเอง หรื อถือผ่ำนผูแ้ ทนหรื อตัวแทน
ของคนต่ำ งด้ำ ว โดยหุ้นดังกล่ำวมี สิทธิ พิเศษในกำรออกเสี ย งลงมติ ใ นกำรประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เกินกว่ำสัดส่วนจำนวนหุน้ ที่ถือไว้จริ ง ถือเป็ นหุน้ ที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่ำหุ้นที่
ถือโดยผูม้ ีสัญชำติไทย
(3) กำรครอบง ำกิ จ กำรผ่ ำ นกำรที่ ค นต่ ำ งด้ำ วมี อ ำนำจควบคุ ม หรื อมี อิ ท ธิ พ ลไม่ ว่ ำ
โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมในกำรกำหนดนโยบำย กำรบริ หำรจัดกำร กำรดำเนิ นงำน
หรื อกำรแต่งตั้งกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
(4) กำรครอบง ำกิ จ กำรผ่ำ นกำรมี นิ ติ สั ม พัน ธ์กับ แหล่ง ที่ มำของเงิ น ทุ น และเงิ น กู้จำก
คนต่ำงด้ำวหรื อนิ ติบุคคลในเครื อ อำทิ กำรค้ ำประกันเงินกู้ กำรให้กูเ้ งินในอัตรำดอกเบี้ย
ต่ำกว่ำรำคำตลำด กำรประกันควำมเสี่ ยงทำงธุรกิจ หรื อกำรให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะ
ที่มีกำรเลือกปฏิบตั ิ
(5) กำรครอบงำกิจกำรผ่ำนกำรทำสัญญำเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ สัญญำแฟรนส์ไชส์
(Franchise) หรื อสัญญำที่ให้สิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวกับคนต่ำงด้ำวหรื อนิ ติบุคคลในเครื อ
และสัญญำดังกล่ำวมีผลเป็ นกำรถ่ำยโอนค่ำใช้จ่ำยและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
คนต่ำงด้ำว
(6) กำรครอบงำกิจกำรผ่ำนกำรทำสัญญำจัดซื้ อจัดจ้ำงหรื อสัญญำจ้ำงบริ หำรกับคนต่ำงด้ำว
หรื อนิติบุคคลในเครื อ หรื อลูกจ้ำง หรื อพนักงำนของคนต่ำงด้ำวหรื อนิติบุคคลในเครื อ
และสัญญำดังกล่ำวมีผลเป็ นกำรถ่ำยโอนค่ำใช้จ่ำยและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
คนต่ำงด้ำว
(7) กำรครอบงำกิจกำรผ่ำนกำรร่ วมประกอบกิจกำรกับคนต่ำงด้ำวหรื อนิ ติบุคคลในเครื อ
โดยมีกำรจัดสรรหรื อแบ่งต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรในลักษณะที่มีผลเป็ นกำรถ่ำย
โอนค่ำใช้จ่ำยและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่ำงด้ำว
(8) กำรครอบงำกิจกำรผ่ำนกำรทำธุ รกรรมในลักษณะโอนรำคำ (Transfer Pricing) หรื อ
สมยอมด้ำนรำคำกับคนต่ำงด้ำวหรื อนิติบุคคลในเครื อ
โดยในปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ไม่มีกำรดำเนิ นกำรใดๆ ที่เป็ นพฤติกำรณ์และสถำนภำพที่ขดั ต่อ
ข้อห้ำมกำรกระทำที่มีลกั ษณะเป็ นกำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำวแต่อย่ำงใด
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริ ษทั ได้มีกำรปฏิบตั ิ ไม่ขดั ต่อข้อห้ำมกำรกระท ำ
ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นกำรครอบงำกิ จกำรโดยคนต่ำงด้ำว และไม่มี ก ำรกระทำใดๆ ที่ เข้ำข่ำย
เป็ นกำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุ มตั ิ
กำรทบทวนกำรปฏิ บ ัติ ตำมข้อ ห้ำ มกำรกระทำที่ มี ล ัก ษณะเป็ นกำรครอบงำกิ จกำรโดย
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คนต่ำ งด้ำ ว เพื่ อยื่นต่อคณะกรรมกำรกิ จกำรกระจำยเสี ย ง กิ จกำรโทรทัศน์ และกิ จกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ต่อไป
โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในหนังสื อเชิญประชุม หน้ำ 56
ประธำนเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ งคำถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นลงในใบคำถำม และส่ งให้
เจ้ำหน้ำที่รวบรวม
เลขานุการบริษัท อ่ำนคำถำมที่ผถู ้ ือหุน้ ส่ งคำถำมล่วงหน้ำ ดังนี้
คาถามล่วงหน้ าจากบลจ.ไทยพาณิชย์ สอบถำมดังนี้
1. สำเหตุที่ตอ้ งมีวำระนี้บรรจุเข้ำอยูใ่ นกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
2. หำกวำระนี้ ได้รับลงมติเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับประโยชน์ หรื อ
เสี ยประโยชน์อย่ำงไร
3. หำกวำระนี้ ไม่ได้รับลงมติเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับประโยชน์
หรื อเสี ยประโยชน์อย่ำงไร
4. มีควำมจำเป็ นต้องขอมติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกปี หรื อไม่
5. เหตุใดจึ งขออนุ มตั ิ เฉพำะโครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสี น้ ำเงิ น และโครงกำรรถไฟฟ้ ำสำย
สี น้ ำเงินส่ วนต่อขยำย โดยไม่ขออนุมตั ิของโครงกำรโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี ม่วง
เลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้
1. ตำมที่ บ ริ ษ ัท ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ พัฒ นำเชิ ง พำณิ ช ย์โ ครงกำรรถไฟฟ้ ำ สำยสี น้ ำ เงิ น โดย
ให้บริ กำรโทรคมนำคม บริ ษทั ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 2
ซึ่งมีโครงข่ำยของตนเองจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่งบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมประกำศ กสทช. เรื่ อง
กำรก ำหนดข้อห้ำมกำรกระทำที่ มี ล ัก ษณะเป็ นกำรครอบงำกิ จกำรโดยคนต่ำ งด้ำ ว
พ.ศ. 2555 ซึ่งในข้อ 7 ของประกำศดังกล่ำวได้กำหนดให้ ผูร้ ับใบอนุญำตกำหนดหรื อ
ทบทวนข้อห้ำมกำรกระทำที่มีลกั ษณะเป็ นกำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำวยื่นต่อ
กสทช. พร้อมคำรับรองซึ่งลงนำม
โดยผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันนิ ติบุคคลว่ำจะไม่ดำเนิ นกำรใด ๆ อันเป็ นกำรขัดต่อข้อ
ห้ำมดังกล่ำว ไม่ว่ำข้อหนึ่ งข้อใด ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่กำหนดไว้
ในประกำศนี้ ข้อห้ำมตำมวรรคหนึ่ งต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุมใหญ่ผูถ้ ือหุ ้นของ
ผูร้ ับใบอนุญำตด้วย ผูร้ ับใบอนุญำตต้องไม่กระทำกำร หรื อยินยอมให้ผใู ้ ดกระทำกำร
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อันมีลกั ษณะเป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้อห้ำมตำมวรรคหนึ่ ง ในแต่ละปี ผูร้ ับใบอนุญำตมีหน้ำที่
ต้องรำยงำนพฤติกำรณ์และสถำนภำพกำรครอบงำกิจกำรให้ กสทช. ทรำบ ภำยใน
30 วัน นับแต่วนั ที่มีกำรประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ ประจำปี
2. กรณีที่ได้รับลงมติเห็นชอบบริ ษทั สำมำรถดำเนินธุรกิจให้บริ กำรโครงข่ำยต่อไปได้ ซึ่ง
จะก่อให้เกิดรำยได้แก่บริ ษทั
3. กรณี ที่ไม่ได้รับลงมติเห็นชอบบริ ษทั อำจจะถูกยกเลิกใบอนุญำตจำก กสทช. ส่ งผลให้
ไม่สำมำรถดำเนินธุรกิจให้บริ กำรโครงข่ำยแบบนี้ได้
4. มีควำมจำเป็ น เนื่องจำกในแต่ละปี ผูร้ ับใบอนุญำตมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนพฤติกำรณ์และ
สถำนภำพกำรครอบงำกิจกำรให้ กสทช. ทรำบ ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่มีกำรประชุม
ใหญ่ผถู ้ ือหุน้ ประจำปี
5. ปัจจุบนั บริ ษทั ยังได้สิทธิในกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์เฉพำะโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงิน
และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินส่ วนต่อขยำย ยังไม่ครอบคลุมถึงโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสี ม่วง
ไม่มีผใู ้ ดส่งคำถำมหรื อควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่ำวำระนี้ ตอ้ งผ่ำนด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ผลกำรนับคะแนน
จำนวนเสี ยงที่เข้ำร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงในวำระนี้ 9,806,477,461 เสี ยง
เห็นด้วย

9,806,052,961 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9957

ไม่เห็นด้วย

391,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.0040

งดออกเสี ยง

33,500 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.0003

บัตรเสี ย

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้น
ที่ ม ำประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนอนุ มัติ ก ำรทบทวนกำรปฏิ บัติ ต ำมข้อห้ำม
กำรกระทำที่มีลกั ษณะเป็ นกำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว เพื่อให้สอดคล้องกับประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิ จกำรโทรทัศน์ และกิ จกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ
(กสทช.) พ.ศ. 2555
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่ องอื่นๆ
ประธำนเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ งคำถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นลงในใบคำถำม และส่ งให้
เจ้ำหน้ำที่รวบรวม
ผูถ้ ือหุน้ มีคำถำมในห้องประชุม ดังนี้
นายยอดชาย สิ งห์ สถิตย์ สุข ผู้ถือหุ้น สอบถำมเกี่ยวกับนโยบำยกำรตลำดเพื่อให้นกั ลงทุน
ต่ำงชำติ/นักลงทุนรุ่ นใหม่ลงทุนในหุน้ บริ ษทั เพื่อให้รำคำหุน้ ปรับตัวสู งขึ้น
นายพงษ์ ส ฤษดิ์ ตั น ติ สุ ว ณิ ช ย์ กุ ล กรรมการบริ ษั ท ชี้ แ จงว่ ำ หลัง จำกที่ บ ริ ษ ัท ได้มี ก ำร
ควบรวมกิจกำรได้มีผูถ้ ือหุ ้นและกองทุน หรื อผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นต่ำงชำติเพิ่มขึ้ น โครงสร้ำง
ผู ถ้ ือ หุ ้นพัฒนำในทิ ศทำงที่ ดีท้ งั ผูถ้ ื อหุ ้นในประเทศและต่ ำงประเทศ ที่ผ่ำนมำบริ ษ ทั ได้
ดำเนินภำรกิจบรรลุวตั ถุประสงค์ 3 ประกำร คือ 1) กำรควบรวมกิจกำร 2) ดำเนินโครงกำร
รถไฟฟ้ ำ สำยสี น้ ำเงิ น ได้ตำมแผน โดยเปิ ดให้บริ ก ำรเร็ วกว่ำก ำหนด 3) เจรจำต่อสัญญำ
สัมปทำนโครงกำรทำงด่วนขั้นที่ 2 กับกทพ. ได้ผลลัพธ์ตำมที่คำดกำรณ์ไว้ และยุติปัญหำข้อ
พิพำทกับกทพ.ได้สำเร็ จ เพื่อควำมสบำยใจของผูถ้ ือหุ้นปั จจุบนั และผูถ้ ือหุ้นรำยใหม่จะได้
สนใจลงทุนในบริ ษทั มำกขึ้น ผลกำไรในปี นี้ หำกไม่เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของ
โรคโควิด - 19 จะเป็ นปี ที่ดีมำกของบริ ษทั คำดกำรณ์วำ่ ในไตรมำส 3-4 สถำนกำรณ์จะกลับ
เข้ำสู่สภำวะปกติ
ในส่ วนกลยุท ธ์ ก ำรตลำดนั้น จะมี ก ำรเจรจำกับผูล้ งทุนในบริ ษ ทั รำยใหม่ๆ ซึ่ งบริ ษ ทั มี
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี ส้ม โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี ม่วงใต้ และทำงพิเศษซึ่งเป็ นโครงกำร
สำคัญ เป็ นกำรเติบโตที่บริ ษทั ต้องดำเนิ นกำรให้สำเร็ จ เพื่อดึงดูดผูล้ งทุนรำยใหม่ใ ห้มำ
ลงทุนในบริ ษทั มำกยิ่งขึ้น เหตุกำรณ์ควำมคลุมเครื อในอดีตตลอดระยะเวลำ 3-4 ปี ที่ผ่ำนมำ
จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป ภำยหลังพ้นสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด - 19 บริ ษทั คง
ได้ดำเนินกลยุทธ์กำรตลำดไปสู่ ผลู ้ งทุนมำกขึ้น
นายณัฐพงศ์ ทวีวิบูลย์ ทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ บริ ษทั ใช้เงินประมูลโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสี ส้มจำนวนเท่ำไร และควำมเป็ นไปได้ที่จะชนะประมูลโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี ส้มมี
มำกน้อยเพียงใด
นายพงษ์ สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์ กุล กรรมการบริ ษัท ชี้ แจงว่ำ โครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสี ส้มมี
2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1) กำรก่อสร้ำงส่ วนตะวันตก จำนวน 90,000 ล้ำนบำท ซึ่งรัฐบำลจะจ่ำย
คืนเงินลงทุนทั้งหมดให้แก่เอกชน
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ส่ วนที่ 2) กำรเดินรถ จำนวน 30,000 ล้ำนบำท เอกชนเป็ นผูล้ งทุน และได้ผลตอบแทนเป็ น
รำยได้ตำมสัญญำสัมปทำน ผูร้ ับสัมปทำนจะเป็ นผูร้ ั บภำระในส่ วนนี้ คล้ำยกับ โครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงิน ทั้งนี้บริ ษทั มีควำมพร้อมอย่ำงเต็มที่ในกำรประมูล และจะไม่มีผลกระทบ
ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่ำงแน่นอน ส่ วนบริ ษทั จะชนะกำรประมูลหรื อไม่น้ นั ไม่สำมำรถตอบได้ แต่
มัน่ ใจว่ำบริ ษทั มีศกั ยภำพและต้นทุนที่ดีในกำรประมูลแข่งขันโครงกำรนี้
นายพงษ์ สุวรรณ เตชาวุฒิชัย ผู้ถือหุ้ น สอบถำมเกี่ยวกับรำยได้จำกธุ รกิจรถไฟฟ้ ำใต้ดิน
ณ ปั จจุบนั เมื่อเทียบก่อนเกิ ดสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด - 19 เป็ นจำนวน
เท่ำใด และมีควำมคำดหวังรำยได้หลังเปิ ดโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินไว้เท่ำใด
นางสาวปาหนั น โตสุ วรรณถาวร รองกรรมการผู้จัด การ การเงิน ชี้ แจงเกี่ยวกับรำยได้
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ 1) ช่ วงก่ อนกำรเปิ ดให้บริ กำรรถไฟฟ้ ำสำยสี น้ ำเงิ นส่ วนต่อขยำย
มีรำยได้ค่ำโดยสำรประมำณ 7-8 ล้ำนบำทต่อวัน 2) ช่วงหลังจำกเปิ ดให้บริ กำรส่วนต่อขยำยแล้ว
มีรำยได้ประมำณ 10 ล้ำนบำทต่อวัน ซึ่ งเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 20-30 และช่วงที่ 3) ช่วง
หลัง เปิ ดให้บ ริ ก ำรโครงกำรรถไฟฟ้ ำ สำยสี น้ ำ เงิ น ครบทั้ง สำยทำง คำดว่ำ จะมี ร ำยได้
ค่ ำ โดยสำรประมำณ 12 ล้ำนบำทต่อวัน แต่เกิ ดกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด -19 ทำให้
ผูโ้ ดยสำรลดลง
นางสาวศิริวรรณ ไกรสุ รพงศ์ ผู้ถือหุ้น แนะนำว่ำ บริ ษทั ประสบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด - 19 เป็ นเหตุให้กระทบต่อผลกำไร ดังนั้นบริ ษทั ควรพิจำรณำลดโบนัส
ให้เหมำะสมกับสภำวะกำไร
นางพเยาว์ มริ ตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้ แจงว่ำ เมื่อถึงเวลำบริ ษทั จะนำปั จจัยต่ำงๆ
ที่ส่งผลกระทบมำประกอบกำรพิจำรณำให้เหมำะสม
นายนพวิชญ์ สุ รเลิศรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมดังนี้
1. ระบบตัว๋ ร่ วม (บัตรแมงมุม) บัตรรถไฟฟ้ำใต้ดินร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั และรถไฟฟ้ำบีทีเอส
ว่ำอยูใ่ นขั้นตอนใด
2. ควำมเป็ นไปได้ของบริ ษทั ที่จะเป็ นผูร้ ับสัมปทำนทำงด่วนสำยพระรำม 3 – ดำวคะนอง
ที่กำลังก่อสร้ำงในปัจจุบนั
นายพงษ์ สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์ กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้
1. ส ำหรั บ ระบบตั๋ว ร่ ว ม (บัต รแมงมุ ม ) กระทรวงคมนำคมได้ด ำเนิ น กำรเร่ ง รั ด แล้ว
ซึ่ง รฟม. อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำ ซึ่งโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงิน และโครงกำรรถไฟฟ้ำ
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สำยสี ม่วง ในปั จจุบนั สำมำรถใช้ควบคู่กันได้ อย่ำงไรก็ตำม ในส่ วนรถไฟฟ้ำบีทีเอส
ได้รับสัมปทำนจำกหน่วยงำนภำครัฐอื่นซึ่งไม่ใช่ รฟม. ซึ่งปลำยปี นี้น่ำจะมีควำมชัดเจน
มำกยิง่ ขึ้น
2. โครงกำรทำงด่วนสำยพระรำม 3 -ดำวคะนองนี้ รัฐบำลอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ บริ ษทั จึ ง
ขอดูควำมชัดเจนจำกผลกำรศึกษำก่อน
นางสาวพรนภา ผดุ ง เกี ย รติ ว งศ์ ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถำมว่ำ บริ ษ ัทมี น โยบำยช่ ว ยผูโ้ ดยสำร
รถไฟฟ้ำ โดยออกบัตรเหมำจ่ำยรำยเดือนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด - 19
หรื อไม่ หำกมีนโยบำยเป็ นอย่ำงไร
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่ำเรื่ องตัว๋ รำยเดือนอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ
กับรฟม. ในส่ วนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินสำมำรถดำเนิ นกำรได้ทนั ที แต่หำกต้องใช้
บริ กำรร่ วมกับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยอื่นก็จะต้องมีกำรจัดสรรร่ วมกันก่อนกำรดำเนินกำร
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถำมและมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. กำรนัง่ ติดกันบนรถไฟฟ้ำเป็ นสภำวะปกติที่ควรกระทำแล้วหรื อไม่
2. จะมีกำรเปิ ดรถไฟฟ้ำใต้ดิน หรื อทำงพิเศษสำยใหม่หรื อไม่ ถ้ำมี เปิ ดใช้บริ กำรเมื่อใด
3. กำรประมูลโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยใหม่ ในปัจจุบนั มีควำมยำกลำบำกหรื อไม่ มีปัจจัย
อะไรบ้ำง
4. เสนอให้มีโฆษณำ Billboard ทำงเข้ำ MRT เพิ่มเติม
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
1. ขณะนี้ ยงั ถื อว่ำยังไม่ใช่ ภำวะปกติ ที่ผูโ้ ดยสำรควรจะนั่งติ ดกัน เดิมบริ ษทั มีขบวนรถ
ทั้งหมด 19 ขบวน ปั จจุบนั มี 35 ขบวน เมื่อเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรค
โควิด – 19 บริ ษทั ได้นำรถมำให้บริ กำรทั้งหมดเป็ นไปตำมนโยบำยรัฐบำล เพื่อให้เกิด
ระยะห่ ำงทำงสังคม ผูโ้ ดยสำรรถไฟฟ้ำที่ใช้บริ กำรในปั จจุบนั ถือว่ำมีจำนวนน้อยเมื่อ
เทียบสัดส่วนผูโ้ ดยสำรตำมควำมเป็ นจริ งที่สำมำรถรองรับได้มำกกว่ำปัจจุบนั ถึง 3 เท่ำ
2. กำรเปิ ดให้บ ริ ก ำรรถไฟฟ้ ำสำยใหม่ ดำเนิ นกำรโดยกำรรถไฟฟ้ำขนส่ งมวลชนแห่ ง
ประเทศไทย จึง ไม่อ ำจให้คำตอบได้ แต่ในส่ วนที่ บริ ษทั ดู แลนั้นได้เปิ ดดำเนิ นกำร
ครบถ้วนแล้วตั้งแต่ตน้ ปี ที่ผ่ำนมำ ส่ วนอื่นซึ่ งไม่ได้อยู่ในควำมดู แลของบริ ษทั คำดว่ำ
เปิ ดดำเนิ นกำรเร็ วที่สุดประมำณปี หน้ำ หรื อปี ถัดไป กำรเปิ ดเส้นทำงรถไฟฟ้ ำใหม่มี
ข้อดีไม่วำ่ จะเปิ ดสำยใด เนื่องจำกเป็ นกำรส่งผ่ำนผูโ้ ดยสำรถึงกันและกัน
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3. กำรประมูลถือเป็ นเรื่ องปกติ บริ ษทั ได้พฒั นำตนเองไปข้ำงหน้ำ ดูแลสำยทำงที่ได้รับ
กำรสั ม ปทำนเป็ นอย่ ำ งดี ต ลอดมำ และตั้ง ใจพัฒ นำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง มี ศ ัก ยภำพที่ จ ะ
เจริ ญเติบโตมีสินทรัพย์ที่ดีไม่ว่ำจะเป็ นธุ รกิจทำงพิเศษ รถไฟฟ้ำใต้ดิน หรื อกำรพัฒนำ
เชิงพำณิชย์
นางสาวปั ทมวรรณ เผ่ าทองศุ ข ผู้ถือหุ้ น สอบถำมเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำโครงกำรรถไฟฟ้ำ
บริ เวณโรงพยำบำลศิริรำชว่ำ เป็ นรถไฟฟ้ำใต้ดิน หรื อรถไฟฟ้ำบีทีเอส หำกเป็ นรถไฟฟ้ำใต้ดิน
มีควำมคืบหน้ำของโครงกำรอย่ำงไร จะดำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อใด
นายพงษ์ สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์ กุล กรรมการบริษัท ชี้ แจงว่ำ บริ เวณโรงพยำบำลศิริรำชเป็ น
ส่วนของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี ส้ม
นางสาวนพพร ชาญณรงค์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมดังนี้
1. เหตุใด ดร.วีรพงษ์ รำมำงกูร จึงลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
2. ประมำณกำรรำยรับปี 2563 และผลกำไรในปี 2563 ของบริ ษทั
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท /ประธานที่ประชุ ม ชี้ แจงว่ำประมำณ
ปลำยปี ถึงเมื่อต้นปี ที่ผ่ำนมำ ดร.วีรพงษ์ รำมำงกูร มีปัญหำด้ำนสุ ขภำพจึงขอลำพัก เพื่อ
รัก ษำตัว ชั่วครำว และเมื่ อเดื อนที่ ผ่ำนมำ ก็ ได้ออกจำกโรงพยำบำลแล้ว หำกท่ ำนมี สุขภำพ
ที่ดีแล้ว บริ ษทั จะทำกำรเชิญกลับเข้ำเป็ นคณะกรรมกำรบริ ษทั อีกครั้งหนึ่ง
นางสาวปาหนัน โตสุ วรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน ชี้แจงว่ำ สำหรับผลกำไร
ยังไม่สำมำรถตอบได้ในตอนนี้ ในส่ วนประมำณกำรรำยได้ โดยปกติหำกไม่เกิดสถำนกำรณ์
กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด - 19 ในส่ วนของทำงพิเศษจะเติบโตร้อยละ 2-3 ในส่ วนของ
รถไฟฟ้ำเมื่อเปิ ดให้บริ กำรรถไฟฟ้ำสำยสี น้ ำเงินครบทั้งสำยทำงแล้วคำดว่ำจะเติบโตได้ถึง
ร้อยละ 30
นายพงษ์ สุวรรณ เตชาวุฒิชัย ผู้ถือหุ้ น สอบถำมเกี่ ยวกับโครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสี น้ ำ เงิ น
ช่วงส่วนต่อขยำยจำกหลักสอง - พุทธมณฑลสำย 4 ว่ำ จะเริ่ มก่อสร้ำง เมื่อใด
นายพงษ์ สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์ กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่ำ ขณะนี้รฟม. อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำ
เกี่ยวกับโครงกำรนี้ หำกมีควำมชัดเจนคงมีกำรดำเนินกำร
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นายเศรษฐศักดิ์ เอีย่ มสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ควรจัดให้ผถู ้ ือหุ้นเดินทำงรถไฟฟ้ำฟรี ในวันประชุมผูถ้ ือหุ้น 2 เที่ยวคือ มำประชุม และ
กลับจำกประชุมโดยอำจใช้วิธีส่งคูปองฟรี ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมล่วงหน้ำ
2. ควรจัดลดค่ ำผ่ำนทำงพิ เศษให้ผูถ้ ื อหุ้นเดิ นทำงมำ และกลับจำกประชุ มในวันประชุ ม
ผูถ้ ือหุ้น โดยอำจใช้วิธี ส่ งคูปองลดค่ำผ่ำนทำงให้ผูถ้ ือหุ้นพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุม
ล่วงหน้ำ โดยจะมี ส่ วนลดเท่ำไร แล้วแต่บริ ษ ทั จะพิ จำรณำเห็ นสมควร เพื่ อผลดี ใ น
หลำยๆ ด้ำนของบริ ษทั เช่ น ให้ควำมสำคัญแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น กำรตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งเป็ น
บริ กำรของบริ ษทั และจูงใจให้ผถู ้ ือหุน้ มำประชุม ฯลฯ
ประธำนสอบถำมที่ ป ระชุ มว่ำมี ผูถ้ ื อหุ้นท่ำนใดจะส่ งค ำถำมหรื อ ควำมคิ ดเห็ น เพิ่ ม เติ ม
หรื อไม่ ซึ่งไม่มีผใู ้ ดเสนอ
ประธาน กล่ำวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำนที่สละเวลำมำร่ วมประชุมและให้ควำมคิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจกำรอื่นใดที่จะต้องพิจำรณำ ประธำนจึงปิ ดกำรประชุม
ปิ ดประชุมเวลำ 15.45 น.

ลงชื่อ นำยปลิว ตรี วิศวเวทย์ ประธำนที่ประชุม

ลงชื่อ นำยภำคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์

ผูต้ รวจสอบรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ นำงมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ ผูบ้ นั ทึกกำรประชุม
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