
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

วันจันทร์ท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา 

เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

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

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี ้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จ ำนวน 14 คน จำกจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 14 คน (คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด) ดงัน้ี 

1.  นำยปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ รองประธำนกรรมกำรบริษทั (ประธำนท่ีประชุม) 
  ประธำนกรรมกำรบริหำร 
  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

2.  นำยวิฑูร  เตชะทศันสุนทร กรรมกำรบริษทั   (กรรมกำรอิสระ) 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน   

3.  พลเอกเชษฐำ  ฐำนะจำโร กรรมกำรบริษทั (กรรมกำรอิสระ) 
  กรรมกำรตรวจสอบ 
  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน    

4.  นำงวลัลภำ  อสัสกุล กรรมกำรบริษทั (กรรมกำรอิสระ) 
  ประธำนกรรมกำรบรรษทัภิบำลและบริหำรควำมเส่ียง 

5.  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมกำรบริษทั (กรรมกำรอิสระ) 
  กรรมกำรตรวจสอบ 

6. ม.ล. ประสบชยั เกษมสันต ์ กรรมกำรบริษทั (กรรมกำรอิสระ) 

7. นำยสุพงศ ์ ชยตุสำหกิจ   กรรมกำรบริษทั กรรมกำรบริหำร  
     กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

8.   นำยพงษส์ฤษด์ิ  ตนัติสุวณิชยก์ุล กรรมกำรบริษทั กรรมกำรบริหำร  
  กรรมกำรบรรษทัภิบำลและบริหำรควำมเส่ียง 
9.  นำงสำวอำริศรำ  ธรมธชั กรรมกำรบริษทั 

10.  นำยปณิต ตุลยว์ฒันจิต กรรมกำรบริษทั 
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11.  นำยวิทยำ  พนัธุ์มงคล กรรมกำรบริษทั 

12. นำงณฐมณ  บุนนำค กรรมกำรบริษทั 

13. ดร.สมบติั  กิจจำลกัษณ์ กรรมกำรบริษทั กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบรรษทัภิบำลและบริหำรควำมเส่ียง 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

14. นำงพเยำว ์ มริตตนะพร กรรมกำรบริษทั กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบรรษทัภิบำลและบริหำรควำมเส่ียง 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

2) ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นำยสงวน  คุณำธินนัท ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร วิศวกรรมทำงพิเศษ 
2. นำงสุดฤทยั  พรหมมำตร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ปฏิบติักำรทำงพิเศษ 
3. นำยภำคภูมิ  ทวีวิทยรัศม์ิ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บริหำร และเลขำนุกำรบริษทั 
4. นำงสำวปำหนนั  โตสุวรรณถำวร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร กำรเงิน 
5. นำยวิทูรย ์ หทยัรัตนำ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ปฏิบติักำรและวิศวกรรมระบบรำง 
6. นำยอลัวิน  จี รองกรรมกำรผูจ้ดักำร  สนบัสนุนปฏิบติักำร 
7. ดร.วิเทศ เตชำงำม รองกรรมกำรผูจ้ดักำร เทคโนโลยแีละธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
8.   นำยอนวชั  สุวรรณฤทธ์ิ  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร พฒันำธุรกิจ 

3) ผู้สอบบัญชี  บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

1.  นำงสำวอิศรำภรณ์  วิสุทธิญำณ  
2. นำงสำวกนกพร  เท่ียงธรรม 

4) ท่ีปรึกษากฎหมาย  เดอะลจีิสท์ กรุ๊ป     

1.  นำยนพดล  อินทรลิบ     
2. นำงสำวสำวิตรี  ตรีนวรัตน์    ผูต้รวจสอบผลกำรนบัคะแนน 

5) ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 

1.  นำยธวชัชยั  วรวรรณธนะชยั  

6) ผู้แทนอาสาพทัิกษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น 

1.  นำยวรวุฒิ  กฤติยำนิธิ 
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7) ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุม 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน 2563  ปรำกฏจ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิเขำ้ประชุมจ ำนวน 84,837 รำย จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยทั้งหมด 15,285,000,000 หุ้นโดยในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 มีผูถื้อหุ้นเขำ้ประชุมทั้งดว้ยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลำท่ีเปิดประชุมเวลำ 
14.00 น. จ ำนวน 1,915 รำย รวมจ ำนวนหุ้น 8,043,761,035 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.6252 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยได้ทั้ งหมด และในเวลำปิดรับลงทะเบียนมีผูถื้อหุ้นจ ำนวนทั้งส้ิน 1,994 รำย รวมจ ำนวนหุ้น 
9,806,477,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1575 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม       
ตำมข้อบังคับบริษทัซ่ึงก ำหนดให้มีผูถื้อหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้      
ไม่น้อยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด 

เลขานุการบริษัท  แจง้ต่อท่ีประชุมวำ่เน่ืองจำกดร.วีรพงษ ์ รำมำงกูร ประธำนกรรมกำรบริษทั ไดล้ำออกจำกกำร
เป็นกรรมกำรบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 2 เมษำยน 2563 จึงขอเรียนเชิญนำยปลิว ตรีวิศวเวทย ์รองประธำนกรรมกำร
บริษทัเป็นประธำนท่ีประชุม เพื่อด ำเนินกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ต่อไป 

ก่อนจะเร่ิมพิจำรณำตำมระเบียบวำระกำรประชุม ประธำนขอให้เลขำนุกำรบริษทัช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัของ
บริษทัในกำรประชุมผูถื้อหุน้และกำรลงคะแนนเสียง  

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำรำยละเอียดขั้นตอนกำรออกเสียงลงคะแนนและกติกำกำรนับคะแนน 
บริษทัไดช้ี้แจงไวใ้นหนำ้ 61 ของหนงัสือเชิญประชุมตำมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ สรุปสำระส ำคญั คือ 

1. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใชว้ิธีลงคะแนนโดย หุ้นหน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง (one share one vote) 

2. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะโดยไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระแลว้ ฝ่ำยเลขำฯไดท้ ำกำรรวบรวมคะแนน
และประมวลผลล่วงหน้ำในคอมพิวเตอร์เพื่อควำมรวดเร็วในกำรประชุม โดยที่ปรึกษำกฎหมำยจำก
เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ปไดส้อบทำนควำมถูกตอ้งแลว้ 
ทั้งน้ี รวมถึงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้นำงวลัลภำ  อสัสกุล ประธำนกรรมกำรบรรษทัภิบำล
และบริหำรควำมเส่ียง และดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระเขำ้ประชุมแทน
และไดแ้สดงเจตนำออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระแลว้ 

3.   ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมด้วยตนเองเพื่อควำมรวดเร็วในกำรนับคะแนนเสียง ขอให้เฉพำะผูถื้อหุ้น                   
ท่ีตอ้งกำรลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง แสดงเจตนำลงในบตัรลงคะแนนท่ีฝ่ำยเลขำฯ จดัเตรียมให้
โดยขอให้ยกมือแสดงตวัเพื่อให้เจำ้หนำ้ท่ีเก็บเฉพำะบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ดงันั้น
จ ำนวนเสียงท่ีเหลือจะถือวำ่เห็นดว้ยทั้งหมด 

4. บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สำมำรถแสดงถึงควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ไดอ้ยำ่งชดัเจนวำ่จะลงคะแนนเสียง
ไปทำงใด จะถือว่ำเป็น “บตัรเสีย” เช่น กำรท ำเคร่ืองหมำยทั้งในช่อง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” และ/หรือ                
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“งดออกเสียง” หรือท ำเคร่ืองหมำยไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่ำเคร่ืองหมำยใดๆ โดยไม่ลงลำยมือช่ือก ำกบับริเวณ              
ท่ีขีดฆ่ำ เป็นตน้ 

5. หำกมีขอ้ซักถำมในท่ีประชุมสำมำรถเขียนค ำถำมลงในกระดำษแลว้ส่งให้เจำ้หนำ้ท่ีรวบรวมไว ้โดยบริษทั
จะตอบค ำถำมในหอ้งประชุมเฉพำะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวำระท่ีมีกำรลงคะแนนเสียงเท่ำนั้น 

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในปีน้ี บริษทัจะด ำเนินกำรประชุมท่ีกระชบัท่ีสุดและ
เป็นไปตำมระเบียบวำระกำรประชุมท่ีก ำหนดไว้ และบริษทัมีมำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วม
ประชุม ดงัน้ี 

• ขอให้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมลงทะเบียนก่อนเขำ้สถำนท่ีประชุม และลงทะเบียนออกสถำนท่ีประชุม  โดยจะตอ้ง
เช็คอินและเช็คเอำทผ์ำ่นทำง Application “ไทยชนะ”  

• เม่ือผูเ้ขำ้ร่วมประชุมนัง่ท่ีห้องประชุมแลว้ ขอควำมร่วมมือไม่เปล่ียนท่ีนัง่เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกนั หรือ 
ติดตำมกรณีพบวำ่มีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมติดเช้ือโควิด-19  

• ขอใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมสวมหนำ้กำกอนำมยัหรือหนำ้กำกผำ้ตลอดเวลำ เม่ืออยูใ่นอำคำรสถำนท่ีประชุม 
• ขอควำมร่วมมืองดรับประทำนอำหำรหรือของว่ำงภำยในบริเวณท่ีประชุม เพื่อควำมปลอดภัย และ

สุขอนำมยัของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำน 
• ในปีน้ีบริษทัจะงดกำรใชไ้มโครโฟนส ำหรับกำรซกัถำม หำกมีขอ้ซักถำมในท่ีประชุมสำมำรถเขียนค ำถำม

ลงในกระดำษแลว้ส่งใหเ้จำ้หนำ้ท่ีรวบรวมไว ้โดยบริษทัจะตอบค ำถำมในหอ้งประชุมเฉพำะเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
วำระท่ีมีกำรลงคะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ประธำนขอให้เลขำนุกำรบริษทั ช้ีแจงรำยละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562                   
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 นั้น บริษทัไดส่้งใหล้่วงหนำ้แลว้พร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุ้นตำมท่ีปรำกฏ ตั้งแต่หนำ้ 9 ถึงหนำ้ 30 และไดมี้กำรเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562 นอกจำกน้ีบริษทัยงัได้เผยแพร่ภำพวิดีโอบันทึก              
กำรประชุมในแต่ละวำระเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเปิดชมได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั                   
ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอขอใหแ้กไ้ขรำยงำนกำรประชุม 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชุมมีควำมถูกตอ้งครบถว้น 
และมีควำมชดัเจน จึงเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว 
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ประธำนเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หนำ้ท่ีรวบรวม  

ไม่มีผูใ้ดส่งค ำถำมหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่ำวำระน้ีตอ้งผ่ำนมติด้วยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผลกำรนบัคะแนน 

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี  9,805,409,933 เสียง 

เห็นดว้ย 9,804,639,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 

ไม่เห็นดว้ย 37,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0004 

งดออกเสียง 733,231 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติดว้ยเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ตำมท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

ประธำนขอใหน้ำงพเยำว ์ มริตตนะพร กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางพเยาว์  มริตตนะพร  กรรมการผู้จัดการ น ำเสนอขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนโดยสรุปใน
รูปแบบวิดีทัศน์เพื่อสรุปข้อมูลบริษัทน ำเสนอทั้ งในระเบียบวำระท่ี 2 และ 3 ซ่ึงสรุป
สำระส ำคญั ดงัน้ี 

ในรอบปี 2562 ท่ีผ่ำนมำบริษทัยงัคงมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรระบบคมนำคมขนส่งด้วยกำร
บริหำรงำนภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำล และควำมรับผิดชอบต่อสังคม ผ่ำนกำรให้บริกำร
ทำงพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ำ รวมถึงกำรพฒันำเชิงพำณิชย ์ เช่ือมต่อ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยกำรให้บริกำร เพื่อส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน โดยมีเหตุกำรณ์ส ำคญัท่ีบริษทัด ำเนินกำรลุล่วงไดต้ำมเป้ำหมำย ดงัน้ี 

1) กำรยติุขอ้พิพำทกบักำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษทัและบริษทัย่อยยุติขอ้พิพำทกบักำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยกำร
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แก้ไขสัญญำโครงกำรระบบทำงด่วนขั้นท่ี 2 สัญญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบ          
ทำงด่วนขั้นท่ี 2 (ส่วนดี) และ สัญญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอิน-ปำกเกร็ดโดยให้
คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจปรับปรุงผลกำรเจรจำขั้นสุดท้ำยให้สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงบริษทั บริษทัย่อย และ กทพ. ไดมี้กำรประชุมร่วมกนัหลำยคร้ังจนได้
ขอ้ยุติและเม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำร
แกไ้ขสัญญำเพื่อยติุขอ้พิพำททั้งหมดระหวำ่งบริษทั บริษทัยอ่ย และ กทพ. 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2563 บริษทั บริษทัย่อย และ กทพ. ได้ลงนำมในสัญญำ
โครงกำรระบบทำงด่วนขั้นท่ี 2 (ฉบบัแกไ้ข) และสัญญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอิน – 
ปำกเกร็ด (ฉบบัแกไ้ข) โดยมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 

1.  กำรขยำยระยะเวลำของสัญญำเดิมทั้ง 3 สัญญำไปส้ินสุดพร้อมกนัในเดือนตุลำคม 2578 
ทั้งน้ี บริษทัมีสิทธิในกำรต่อขยำยสัญญำให้ครบตำมสิทธิในสัญญำเดิมท่ียงัเหลืออยู ่

2.  กำรแบ่งรำยไดค้่ำผ่ำนทำงยงัคงเป็นเช่นเดิม คือ รำยไดข้องทำงด่วนขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2 
ส่วน เอ บี กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับร้อยละ 60 บริษทัไดรั้บร้อยละ 40 
รำยได้ของทำงด่วนขั้นท่ี 2 ส่วนซี ส่วนดี และทำงด่วนสำยบำงปะอิน-ปำกเกร็ด
บริษทัไดรั้บทั้งหมด 

3.  กำรปรับค่ำผ่ำนทำงเป็นแบบคงท่ีทุก 10 ปี โดยกำรปรับค่ำผ่ำนทำงคร้ังต่อไปมี
ก ำหนดในปี 2571 

กำรแกไ้ขสัญญำคร้ังน้ีท ำให้บริษทัและ กทพ. ไม่มีขอ้พิพำทต่อกนั และบริษทัสำมำรถ
ด ำเนินธุรกิจทำงพิเศษต่อไปไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง มีกระแสเงินสดท่ีแขง็แกร่งจำกอำยสุัญญำ
ท่ีขยำยออกไปถึงปี 2578 

2) กำรเปิดใหบ้ริกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงินส่วนต่อขยำย 

ตำมสัญญำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงิน บริษทัมีหนำ้ท่ีในกำรติดตั้งอุปกรณ์งำนระบบ
ส ำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินส่วนต่อขยำยช่วงหัวล ำโพง-หลกัสอง และช่วง
บำงซ่ือ-ท่ำพระ รวมทั้ง ให้บริกำรเดินรถในโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินให้ต่อเน่ือง
เป็นโครงข่ำยเดียวกนั 

บริษทัไดด้ ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินส่วนต่อขยำยและเปิดให้บริกำรได้ก่อน
ก ำหนดในสัญญำ โดยแบ่งกำรเปิดใหบ้ริกำรเชิงพำณิชยอ์อกเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี 
ช่วงท่ี 1 สถำนีบำงซ่ือ ถึง สถำนีเตำปูน เปิดใหบ้ริกำรเม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2560 
ช่วงท่ี 2 สถำนีหวัล ำโพง ถึง สถำนีหลกัสอง เปิดใหบ้ริกำรเม่ือวนัท่ี 29 กนัยำยน 2562 และ 
ช่วงท่ี 3 สถำนีเตำปูน ถึง สถำนีท่ำพระ เปิดใหบ้ริกำรเม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2563 
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ท ำให้รถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงินเปิดให้บริกำรครบทั้งสำยทำงจ ำนวน 38 สถำนี ระยะทำง 
48 กิโลเมตร เป็น Circle line สำยแรกของกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงจะช่วยเช่ือมต่อระบบ
ขนส่งมวลชน และกำรเดินทำงของประชำชนใหส้มบูรณ์มำกยิง่ขึ้น 

3) ดำ้นผลประกอบกำร ปี 2562 มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

• บริษทัมีรำยไดจ้ำกธุรกิจหลกั 16,107 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 492 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 3.2 
ซ่ึงประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกธุรกิจทำงพิเศษ 10,302 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 128 ลำ้นบำท หรือ
ร้อยละ 1.3 จำกกำรเติบโตของรำยไดใ้นทำงพิเศษสำยศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ 

• รำยไดจ้ำกธุรกิจระบบรำง 5,022 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 286 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 6 จำก
กำรเพิ่มขึ้นของรำยไดค้่ำโดยสำร จำกกำรเปิดใหบ้ริกำรสำยสีน ้ำเงินส่วนต่อขยำย 

• รำยไดจ้ำกธุรกิจพฒันำเชิงพำณิชย์ 783 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 78 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 
11.1 ตำมกำรเติบโตของปริมำณผูโ้ดยสำร 

ระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 บริษัทได้ขำยหุ้นบำงส่วนท่ีถืออยู่ใน บริษัท ทีทีดับบลิว                      
จ ำกดั (มหำชน) และเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นเงินลงทุน
ระยะยำวอ่ืน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ำรลงทุน ท ำให้บริษทัมีก ำไรทำงบญัชี
จำกกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจ ำนวน 3,409 ลำ้นบำท ส่งผลให้ในปี 2562 มีก ำไร
สุทธิรวม 5,435 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 118 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 2.2 คิดเป็นก ำไร
สุทธิต่อหุ้น 36 สตำงค์ โดยเป็นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ 2,863 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น  
342 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 13.6 

ฐำนะกำรเงิน ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 111,697 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.6 
จำกกำรเพิ่มขึ้นของงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินส่วนต่อขยำย  หน้ีสินรวม 72,874   
ลำ้นบำท เพิ ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จำกเงินกู โ้ครงกำรรถไฟฟ้ำสีน ้ ำ เงินส่วนต่อขยำย                 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 38,823 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 จำกก ำไรสุทธิ และกำรปรับมูลค่ำ
ยติุธรรมของเงินลงทุน 

4) นอกจำกกำรส่งมอบบริกำรท่ีดีและมีคุณภำพ บริษทัยงัคงตระหนักถึงควำมยัง่ยืนของ
องคก์ร ภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำล รวมไปถึงกำรอนุรักษพ์ลงังำน สะทอ้นผ่ำนรำงวลัแห่ง
ควำมภูมิใจ ท่ีเป็นเคร่ืองยนืยนัควำมส ำเร็จ ดงัน้ี 

• บริษัทได้รับกำรประกำศรำยช่ืออยู่ในกลุ่มหุ้นย ั่งยืนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 รวมทั้ ง                   
ยงัไดรั้บคดัเลือกให้อยูใ่นดชันีควำมยัง่ยนืปี 2562 จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



 

8/31 

 

• ได้รับรำงวลัองค์กรดีเด่น ด้ำนอนุรักษ์พลังงำนประเภทขนส่ง Thailand Energy 
Awards 2019 ในกำรประหยดัพลงังำนในระดับประเทศ ซ่ึงจดัขึ้น โดยกรมพฒันำ
พลงังำนทดแทน และอนุรักษพ์ลงังำน กระทรวงพลงังำน 

• ได้รับรำงวลั Drive Award ประจ ำปี 2562 สำขำ Services ด้ำนกำรให้บริกำรระบบ
คมนำคมขนส่งท่ีครบวงจร ภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำล จำกคณะพำณิชยศำสตร์และ            
กำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หนำ้ท่ีรวบรวม  

ผูถื้อหุน้มีค ำถำมในหอ้งประชุม ดงัน้ี 

นายปริญญา เธียรวร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมเก่ียวกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด - 19  ว่ำมีผลท ำให้ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำและทำงพิเศษท่ีก ำลงัด ำเนินกำรอยู่
มีกำรขยำยออกไปหรือไม่อยำ่งไร 

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ช้ีแจงว่ำ ปัจจุบนัทำงด่วนไดก่้อสร้ำงแลว้
เสร็จทุกสำยทำงและเปิดให้บริกำรแล้ว มีเพียงงำนปรับปรุงเล็กน้อย และในส่วนของ
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินก็ไดเ้ปิดให้บริกำรครบแลว้ กำรบริหำรโครงกำรในช่วงกำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 หำกเป็นกิจกรรมกำรด ำเนินงำนในประเทศ บริษทัสำมำรถ
ควบคุมได ้แต่อำจจะมีผลกระทบกรณีมีกำรสั่งซ้ืออุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัถือว่ำ
บริษทัไม่ไดรั้บผลกระทบ มีเพียงเร่ืองกำรควบคุมขั้นตอนกำรคดักรองและท ำควำมสะอำด
ท่ีตอ้งก ำกบัดูแลเพื่อควำมปลอดภยัใหม้ำกขึ้น 

นายวิริยะ ศุภจริยวิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ดงัน้ี 

1. ขอใหช้ี้แจงรำยละเอียดโครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงทำงพิเศษชั้นท่ี 2 (Double Deck) 
ของบริษทัวำ่มีควำมเป็นไดอ้ยำ่งไรบำ้งในปัจจุบนั 

2. สอบถำมควำมเป็นไปไดข้อง บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ำกดั (BMN) ท่ีจะมี
กำรขยำยธุรกิจและเขำ้ระดมทุนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. แสดงควำมช่ืนชม และขอบคุณ ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั 

 

 



 

9/31 

 

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ช้ีแจงดงัน้ี 

1. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงทำงพิเศษชั้นท่ี 2 (Double Deck) เป็นโครงกำรท่ีดี เม่ือ
บริษทัเสนอขอต่อสัญญำสัมปทำนโครงกำรทำงด่วนขั้นท่ี 2 และรัฐบำลมีนโยบำย
แกปั้ญหำกำรจรำจรเน่ืองจำกทำงด่วนขั้นท่ี 2 มีปัญหำปริมำณรถหนำแน่นเน่ืองจำกผูใ้ช้
ทำงพิเศษท่ีใช้ทำงในระยะใกล้ และระยะไกลใช้ถนนเส้นเดียวกนั หำกผูใ้ช้ทำงพิเศษ
เดินทำงมำจำกสุวรรณภูมิจะมีรถติดสะสมบริเวณหนำ้ด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำง บริเวณหน้ำ
โรงแรมโกลเดน้ทิวลิป ต่อเน่ืองไปจนถึงแยกงำมวงศ์วำน รัฐบำลจึงตอ้งกำรแยกผูใ้ช้
ทำงพิเศษท่ีใช้ทำงระยะใกล้ และระยะไกลออกจำกกนัโดยสร้ำงทำงด่วนชั้นท่ี 2 เพื่อ
ยกระดับขึ้นไปจำกบริเวณถนนพระรำม 9 ตอนปลำยไปจนถึงงำมวงศ์วำน หำกมำจำก
สุวรรณภูมิสำมำรถขึ้นทำงด่วนชั้นท่ี 2 บริเวณพระรำม 9 ไปออกงำมวงศว์ำน แจง้วฒันะได ้
หำกผูใ้ช้ทำงพิเศษตอ้งกำรเดินทำงจำกเมืองทอง สำมำรถขึ้นทำงด่วนชั้นท่ี 2 บริเวณ 
งำมวงศว์ำนไปลงถนนพระรำม 9 หรือไปสุวรรณภูมิได ้ทำงด่วนชั้นท่ี 2 จะท ำให้เพิ่ม
พื้นท่ีจรำจรได ้ผูใ้ช้ทำงพิเศษท่ีตอ้งกำรว่ิงระยะใกลเ้พื่อไปลงสุขุมวิทหรืออนุสำวรีย ์           
ก็สำมำรถใช้ทำงด่วนเดิมได ้รัฐบำลจึงไดม้อบหมำยให้บริษทัไปศึกษำขอ้มูลเพิ่มเติม 
เม่ือบริษทัไดศึ้กษำแลว้พบว่ำโครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงทำงพิเศษชั้นท่ี 2 (Double 
Deck) ไม่กระทบเร่ืองกำรเวนคืนท่ีดิน และสำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงไดท้นัทีแต่ตอ้ง
มีกำรท ำรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส่งต่อหน่วยงำนผูรั้บผิดชอบก่อน          
ซ่ึงกำรพิจำรณำใชเ้วลำประมำณ 2 ปี  และจะใชร้ะยะเวลำในกำรก่อสร้ำง 4 ปี รัฐบำลจึง
มอบหมำยให้บริษทัไปศึกษำเพิ่มเติม โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงทำงพิเศษ ชั้นท่ี 2 
(Double Deck) จะยงัคงมีอยู่เน่ืองจำกเป็นโครงกำรท่ีจ ำเป็นจะตอ้งด ำเนินกำรและไดมี้
มติคณะรัฐมนตรีแลว้ 

2. BMN เป็นบริษทัย่อยท่ีด ำเนินธุรกิจในกำรท ำส่ือโฆษณำและพฒันำพื้นท่ีเชิงพำณิชย ์
กำรลงทุนใน BMN ไม่ไดสู้งมำก แต่มีผลก ำไรเพิ่มขึ้นทุกปีตำมปริมำณของผูโ้ดยสำร
รถไฟฟ้ำและผูใ้ช้ทำงพิเศษ รำยได้จำกกำรพฒันำธุรกิจของ BMN จึงเติบโตขึ้นทุกปี 
และ กทพ. ยงัไดใ้หสิ้ทธิบริษทัในกำรท ำโฆษณำป้ำยประชำสัมพนัธ์ต่ำงๆ บนทำงพิเศษ
ได ้แต่ปัจจุบนัปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 ท ำใหมี้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของร้ำนคำ้ คำดว่ำปลำยปีจะเห็นพฒันำกำรท่ีชัดเจนในกำรท ำส่ือโฆษณำฯ และกำร
พฒันำพื้นท่ี Rest Area กำรลงทุนยงัอยู่ในวิสัยท่ีบริษทัดูแลได้ จึงยงัไม่จ ำเป็นตอ้งเขำ้
ไประดมทุนในตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย แต่อย่ำงไรก็ตำมผลก ำไร
ของ BMN นั้นก็เป็นของบริษทัและของผูถื้อหุ้นทั้งหมด หำกในอนำคตมีโอกำสทำง
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ธุรกิจนอกเหนือจำกสัญญำสัมปทำนเพิ่มเติมบริษทัก็อำจจะน ำ BMN เขำ้ไประดมทุน
ในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ก็ได ้

นางสาวบุญตา บุญกุลรัตน์  ผู้ถือหุ้น และนายสมบูรณ์เกียรติ พานิชเจริญ  ผู้รับมอบฉันทะ   
สอบถำมดงัน้ี 

1. หลงัจำกเปิดใชร้ถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน และรถไฟฟ้ำสีม่วงแลว้ จะมีผลต่อรำยไดเ้พิ่มขึ้น
เท่ำไหร่ และคิดเป็นสัดส่วนเท่ำไหร่เม่ือเทียบกบัรำยไดค้่ำผำ่นทำงพิเศษ 

2. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 มีผลกระทบต่อรำยไดอ้ย่ำงไร คิดเป็น
สัดส่วนเท่ำไร และทิศทำงผลประกอบกำรปีน้ีจะเป็นอยำ่งไร 

3. อตัรำกำรเติบโตทำงธุรกิจ รวมทั้งแผนกำรในอนำคตอนัใกลน้ี้ จะเป็นอยำ่งไร 

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน  ช้ีแจงดงัน้ี 

1. รำยได้ก่อนกำรเปิดให้บริกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินส่วนต่อขยำย รำยได้ค่ำโดยสำร
เฉล่ียประมำณ 7-8 ล้ำนบำทต่อวนั หลังเปิดให้บริกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินส่วน         
ต่อขยำยช่วงหัวล ำโพง-หลกัสอง รำยไดเ้พิ่มขึ้นเป็น 10 ลำ้นบำทต่อวนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20-30 แต่เน่ืองจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19  ในปัจจุบนั จึง           
ท ำให้ยงัไม่เห็นกำรเติบโตของรำยไดภ้ำยหลงักำรเปิดให้บริกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน
ครบทั้งสำยทำง  

2. บริษทัไดรั้บผลกระทบมำกในไตรมำสท่ี 2 จำกปกติ ท่ีบริษทัเคยมีรำยไดค้่ำโดยสำร   
7-8 ลำ้นบำทต่อวนั ผลกระทบจำกโควิด-19 ท ำให้รำยได้ค่ำโดยสำรและผูโ้ดยสำร
ลดลงร้อยละ 80-90 ภำยหลงัจำกภำครัฐมีมำตรกำรผ่อนปรน ผูโ้ดยสำรก็เร่ิมกลบัมำ
ปัจจุบนัอยู่ประมำณ 3 แสนเท่ียวต่อวนั หรือประมำณร้อยละ 70 -80 จำกท่ีเคยเป็นแลว้ 
ส ำหรับทำงพิเศษ ผูใ้ช้ทำงพิเศษและรำยไดค้่ำผ่ำนทำงลดลงไปต ่ำสุดร้อยละ 50 และ
ค่อยๆกลบัมำภำยหลงัจำกท่ีมีกำรผ่อนปรนมำตรกำรต่ำงๆเช่นกนั และกลบัมำเร็วกว่ำ
กำรกลบัมำของผูโ้ดยสำร เน่ืองจำกไม่มีขอ้จ ำกดัเร่ืองมำตรกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม 
(Social Distancing) ปัจจุบนักล่ำวไดว้ำ่รำยไดค้่ำผำ่นทำงกลบัมำเป็นปกติแลว้ 

3. แมส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 จะส่งผลกระทบต่ออตัรำกำรเติบโต
ทำงธุรกิจ รวมทั้งแผนกำรในอนำคตแต่ไม่รุนแรงนัก เน่ืองจำกผูโ้ดยสำร ผูใ้ช้ทำงพิเศษ 
และกำรจรำจรในทำงพิเศษไดก้ลบัมำเป็นปกติแลว้ 
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นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถำมดงัน้ี  

1. แนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกพื้นท่ีว่ำงบริเวณสถำนีรถไฟฟ้ำเป็นอย่ำงไร เพรำะมี
หลำยสถำนีท่ีมีพื้นท่ีวำ่งจ ำนวนมำก 

2. กำรเช่ือมต่อรถ-รำง-เรือ มีควำมคืบหนำ้เพียงใด (สถำนีบำงโพ และสถำนีพระนัง่เกลำ้) 

3. ส่วนต่อขยำย รถไฟฟ้ำสำยสีม่วง บริษทัคำดวำ่จะมีโอกำสเพียงใด และจะคุม้ค่ำกับกำร
ลงทุนหรือไม่ในขณะน้ี 

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท  ช้ีแจงดงัน้ี 

1. พื้นท่ีบริเวณในสถำนีรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินเป็นสิทธิของบริษทัในกำรบริหำรจดักำร
ตำมสัญญำสัมปทำน ส่วนพื้นท่ีรอบนอกสถำนีเป็นพื้นท่ีท่ีบริษทัไม่ไดรั้บสิทธิเขำ้ไป
พฒันำ เพรำะเป็นพื้นท่ีท่ีรัฐบำลได้รับจำกกำรเวนคืนตำมพระรำชกฤษฎีกำซ่ึงเป็น
หน้ำท่ีของ รฟม. ท่ีจะไปศึกษำว่ำด ำเนินกำรอย่ำงไรไดบ้ำ้ง เพื่อน ำเสนอต่อรัฐมนตรี
เพื่อให้ด ำเนินกำรพฒันำได้มำกยิ่งขึ้น ในส่วนของรถไฟฟ้ำสำยสีม่วงกำรรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) อยูร่ะหวำ่งศึกษำ 

2. ส ำหรับกำรเช่ือมต่อรถ รำง เรือ ปัจจุบนัภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรน้ีแลว้ เช่น รถไฟฟ้ำสำย
สีน ้ ำเงินส่วนต่อขยำยท่ีสถำนีบำงโพ มีเรือด่วนเจำ้พระยำจอดรับผูโ้ดยสำรท่ีท่ำเรือแลว้ 
และท่ีสถำนีพระนัง่เกลำ้ก ำลงัมีกำรปรับปรุงเช่นเดียวกนั 

3. ส ำหรับส่วนต่อขยำยรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ซ่ึงรัฐมนตรีไดอ้นุมติักำรก่อสร้ำงแลว้ อยู่ใน
ขั้นตอนของกำรเวนคืน หำกเรียบร้อยแลว้คำดวำ่ในปลำยปีน้ี รฟม. และรัฐบำลจะเร่งรัด
ให้มีกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีม่วงส่วนต่อขยำย และมีกำรประมูลกำรก่อสร้ำง ซ่ึงมี
โอกำสที่บริษทัจะไดเ้ดินรถต่อเนื่องจำกสถำนีบำงใหญ่ - เตำปูน จำกเตำปูน - 
รำษฎร์บูรณะ ทั้งน้ี รฟม. อยู่ระหว่ำงศึกษำพระรำชบญัญติักำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและ
เอกชน พ.ศ. 2562 ยงัไม่เขำ้สู่ขั้นตอนกำรเจรจำ ซ่ึงคำดวำ่ตน้ปีหนำ้จะเห็นควำมชดัเจน
เร่ืองกำรเดินรถมำกขึ้น 

นายกรีติ เอมมาโนชญ์   ผู้รับมอบฉันทะ  สอบถำมดงัน้ี 

1. กำรประมูลโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้มตะวนัตก นอกจำกบริษทั ช.กำรช่ำง จ ำกัด 
(มหำชน) แลว้ บริษทัจะมีกำรจบัมือกบัพนัธมิตรอ่ืนหรือไม่ 

2. กรณีบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (BTS) จะด ำเนินโครงกำร
ส่วนต่อขยำยรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง จะท ำใหร้ถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงินมีรำยไดล้ดลงหรือไม่ 
และไดมี้กำรหำรือกบักำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อยำ่งไร 
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นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท  ช้ีแจงดงัน้ี 

1. โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้มคลำ้ยกบัโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน ซ่ึงบริษทัมีควำมพร้อม 
ท่ีจะเป็นผูด้  ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำใต้ดินเน่ืองจำกบริษัทเป็นผูบ้ริหำรโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินทั้งระบบ บริษทัจึงมีควำมพร้อมท่ีจะด ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำ      
สำยสีส้มมำกกว่ำผูล้งทุนรำยอ่ืน โครงกำรสำยสีส้มเป็นเส้นทำงหลกัเช่ือมรถไฟฟ้ำ 
สำยสีน ้ ำเงินซ่ึงจะท ำให้บริษทัไดรั้บประโยชน์มำก รัฐบำลไดศึ้กษำรูปแบบกำรลงทุน
ในโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้มแตกต่ำงไปจำกเดิม โดยมีกำรให้เอกชนลงทุนก่อสร้ำง
ในส่วนของรถไฟฟ้ำสำยสีส้มตะวนัตก ส่วนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้มตะวนัออก
รัฐบำลได้มีกำรก่อสร้ำงไปบำงส่วนแล้ว โดยในส่วนตะวนัตกระยะทำงประมำณ       
10 กว่ำกิโลเมตรท่ีจะก่อสร้ำงถือเป็นส่วนท่ีบริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบ เน่ืองจำกมีควำมพร้อม 
และมีบริษทั  ช .  กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) อยู่ในฐำนะผู ้ก่อสร้ำงหลัก มีผลกำร
ด ำเนินงำนก่อสร้ำงไดท้นัเวลำสำมำรถเปิดใชง้ำนไดก่้อนก ำหนด ดงันั้น บริษทัจะเขำ้
ร่วมกำรประมูลโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้มอยำ่งแน่นอน ส่วนกรณีของพนัธมิตรรำยอ่ืน 
บริษทัยงัไม่เห็นถึงควำมจ ำเป็น  

2. กำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ รฟม. มีแผนแม่บท  มีกำรวิเครำะห์ปริมำณ
ผูโ้ดยสำรแต่ละสำยทำงและโครงกำรใดเป็นโครงกำรลงทุนแบบเอกชนร่วมลงทุน 
เพื่อให้เอกชนน ำไปศึกษำต่อเร่ืองกำรจรำจรทั้งสำยทำงเป็นอย่ำงไร เช่น โครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีส้มเชื่อมต่อรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน รถไฟฟ้ำสำยสีแดง และรถไฟฟ้ำ
สำยสีเขียวช่วงใด ตอ้งมีกำรจดัท ำแผน เม่ือได้รับทรำบแผนแลว้ จึงเป็นหน้ำท่ีของ
เอกชนท่ีจะไปพิจำรณำควำมเส่ียงเอง ซ่ึงเป็นแผนท่ีกระทรวงคมนำคมไดเ้สนอไวต้่อ
คณะรัฐมนตรีแล้ว ตำมท่ีได้มีกำรเสนอข่ำวเร่ืองกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ 10 เส้นทำง            
ส่วนโครงกำรรถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำยสำยสีเหลือง กลุ่มผูล้งทุนของโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีเหลืองได้เสนอให้ รฟม. มีกำรต่อขยำยเช่ือมต่อรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ซ่ึงใน           
มุมหน่ึงถือเป็นโครงกำรท่ีดีท่ีจะมีกำรเช่ือมต่อขยำย แต่ส่วนท่ีจะมีกำรขยำยต่อไปนั้น 
ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนรูปแบบกำรต่อเช่ือมจำกเดิมท่ีจะเช่ือมต่อรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน
อย่ำงเดียวต้องไปเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวด้วย จึงท ำให้เกิดผลกระทบต่อ
ปริมำณผูโ้ดยสำรบำ้ง จำกสมมติฐำนเดิมท่ีไดศึ้กษำไวใ้นช่วงท่ีมีกำรด ำเนินโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินกบั รฟม. ดงันั้น ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นเร่ืองส่วนแบ่งรำยไดน้ั้น
จึงไดรั้บผลกระทบบำ้ง ซ่ึงบริษทัไดแ้จง้ให้ รฟม. ทรำบแลว้ และจะพิจำรณำกนัว่ำจะ
หำทำงชดเชยใหบ้ริษทัอยำ่งไร 
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นายวรวุฒิ กฤติยานิธิ ผู้รับมอบฉันทะ (ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์) สอบถำมเก่ียวกบันโยบำย
ต่อตำ้นคอรัปชัน่ 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำ บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในบริษทั โดยได้ส่ือสำรให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน
รับทรำบและถือปฏิบติั และเปิดเผยผำ่นทำงเวบ็ไซตบ์ริษทั และรำยงำนประจ ำปี 

บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติท่ีเหมำะสมของกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
พนกังำน ไวใ้นจรรยำบรรณบริษทั รวมถึงกำรก ำกบัดูแลและควบคุม เพื่อป้องกนักำรทุจริต
คอร์ร่ัปชัน่ในขั้นตอนกำรปฏิบติังำน และมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบ
กำรปฏิบติังำนจริงเพื่อเป็นกำรป้องกนั และป้องปรำมไม่ให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และมี
ช่องทำงใหร้้องเรียนผำ่นกรรมกำรตรวจสอบ และเลขำนุกำรบริษทั 

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น  สอบถำมและเสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ระบบเติมเงินและออกใบเสร็จรับเงินของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง และรถไฟฟ้ำ
สำยสีน ้ ำเงิน โดยท่ี รถไฟฟ้ำใตดิ้นนั้นมี 2 สำย คือ รถไฟฟ้ำสำยสีม่วง และรถไฟฟ้ำ
สำยสีน ้ ำเงิน ซ่ึงบตัรโดยสำรสำมำรถใชไ้ดก้บัทั้งสองสำย ไม่มีปัญหำใดๆ กำรเติมเงิน
ระหว่ำงสองสำยนั้นสำมำรถใช้งำนร่วมกนัได ้โดยกำรเติมเงินเป็นกำรจ่ำยเงินสด ณ 
สถำนีท่ีให้บริกำรทุกสถำนี หลังจำกกำรเติมเงินเข้ำบัตรแล้วจะได้รับใบเสร็จเป็น
หลกัฐำนกลบัมำ เพียงแต่ในกำรเติมเงินเขำ้บตัรโดยสำรนั้น หำกท ำกำรเติมท่ีสถำนีใด
ก็ตำมในรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จะต้องรอใบเสร็จเป็นระยะเวลำ 1 สัปดำห์ ถึงจะได้
ใบเสร็จและตอ้งไปรับใบเสร็จ ณ สถำนีเดิมนั้นๆ ท่ีท ำกำรเติมเงินในขณะท่ีหำกเติม
เงินเขำ้บตัรผำ่นสถำนีใหบ้ริกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงิน จะสำมำรถรับใบเสร็จไดท้นัที ณ 
เวลำนั้น จึงอยำกทรำบว่ำกระบวนกำรหักลำ้งดุลบญัชี หรือระบบ Clearing ระหว่ำง
รถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงินและรถไฟฟ้ำสำยสีม่วงนั้นท ำงำนอยำ่งไร มีวิธีกำรส่งเงินอย่ำงไร 
เน่ืองจำกปัญหำท่ีเกิดขึ้นจำกกำรใช้งำนท ำให้ผูใ้ช้เกิดควำมสับสนและเดือดร้อนจำก
กำรใชบ้ริกำรกำรเติมเงินเขำ้บตัร ณ สถำนีรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง อนัเน่ืองจำกกำรตอ้งรอ
เวลำในกำรรับใบเสร็จและมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรับใบเสร็จ  โดยแนะน ำว่ำ 
สำมำรถใช้เป็นกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์รถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินไดอี้กดว้ย เน่ืองจำก
ผูโ้ดยสำรจะมีควำมมั่นใจในกำรน ำเงินเติมบัตรโดยสำรทุกสำยทำงมำใช้งำนผ่ำน
เคำน์เตอร์ของรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน บำงรำยอำจเดินทำงโดยรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินเพื่อ
เติมเงินแบบได้รับใบเสร็จทันทีโดยไม่ต้องออกจำกพื้นท่ีช ำระค่ำบริกำรรถไฟฟ้ำ     
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สำยสีน ้ ำเงิน แลว้ขึ้นขบวนถดัไป เพื่อไปยงัปลำยทำงสถำนีรถไฟฟ้ำสำยสีม่วงของตน 
โดยไม่ตอ้งเสียค่ำบริกำร 

2. กำรท่ีบริษัทได้มีกำรร่วมกับ TRUE Money Wallet เพื่อเพิ่มช่องทำงให้บริกำรแก่
ผูบ้ริโภคมำกขึ้น โดยสำมำรถเติมเงินเขำ้บตัรโดยสำรรถไฟฟ้ำ MRT ผ่ำนทำงแอพ 
TRUE  Money Wallet ไดเ้ลย หำกแต่เม่ือไดมี้กำรเติมเงินเขำ้บตัรแลว้ จะตอ้งน ำบตัร
โดยสำรรถไฟฟ้ำ MRT ไปท่ีสถำนีใดก็ได ้เพื่อท ำกำรอปัเดตขอ้มูลเงินในบตัรโดยสำร
ก่อนจึงจะสำมำรถน ำบตัรไปใชง้ำนจำกมูลค่ำท่ีเติมเงินผ่ำน TRUE Money Wallet ได ้
ซ่ึงกำรท ำแบบน้ีท ำให้เกิดควำมซ ้ำซ้อนในกำรใชง้ำน เหตุใดจึงไม่ท ำใหเ้ป็นขั้นตอนเดียว 
เพรำะกำรใชร้ะบบธุรกรรม Online นั้น ก็เพื่อไม่ใหต้อ้งไปด ำเนินกำรส่ิงใดทำงกำรเงิน 
ณ สถำนบริกำรอีก ซ่ึงในท่ีน้ีคือสถำนี หรือหำกเป็นแบบน้ีกำรไปเติมเงินเข้ำบัตร
โดยสำรรถไฟฟ้ำ MRT ท่ีสถำนีแบบดั้งเดิมเลย อำจจะเป็นกำรประหยดัเวลำท่ีไม่
แตกต่ำงกนัและลดขั้นตอนกำรใชง้ำนมำกกวำ่หรือไม่ 

นายวิทูรย์  หทัยรัตนา รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง  ช้ีแจงดงัน้ี 

1. ช้ีแจงเร่ืองกำรออกใบเสร็จรับเงินของรถไฟฟ้ำสำยสีม่วงและรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินว่ำ 
ตำมสัญญำสัมปทำนรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน บริษทัเป็นผูใ้ห้บริกำรเดินรถและรับรำยได้
ทั้งหมดบริษทัจึงสำมำรถออกใบเสร็จได้เอง ส่วนตำมสัญญำสัมปทำนรถไฟฟ้ำสำย          
สีม่วงนั้น บริษทัเป็นผูรั้บจ้ำงเดินรถให้กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) ดงันั้น รฟม. เป็นผูมี้สิทธิในกำรออกใบเสร็จรับเงินและบริษทัจึงจะน ำมำให้
ผูโ้ดยสำร  

2. กำรเติมเงินผ่ำนระบบ TRUE Money Wallet นั้น เป็นกำรเติมเงิน Online เขำ้สู่ระบบ
ของบริษทั แต่เงินจะเขำ้สู่บตัรโดยสำร Smart Card ได้ ตอ้งมีกำรน ำบัตร มำอ่ำนท่ี
เคร่ืองซ่ึงตั้งอยูใ่นสถำนี จึงจะสำมำรถน ำเงินไปใชไ้ด ้

ไม่มีผูใ้ดส่งค ำถำมหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่ำวำระน้ีไม่ต้อง
ออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจำกเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหท่ี้ประชุมทรำบ  

ท่ีประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธำนขอให้เลขำนุกำรบริษทั ช้ีแจงรำยละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำรำยละเอียดกำรขออนุมติัในวำระน้ี ตำมท่ีปรำกฏใน
สรุปขอ้มูลทำงกำรเงินปี 2562 ท่ีไดน้ ำส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ และขอ้มูลโดยสรุปตำมวิดีทศัน์ท่ี
น ำเสนอไปในวำระท่ี 2 แลว้ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นชอบต่องบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงไดผ้่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หนำ้ท่ีรวบรวม  

ไม่มีผูใ้ดส่งค ำถำมหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่ำวำระน้ีตอ้งผ่ำนมติด้วยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผลกำรนบัคะแนน 

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี 9,806,303,729 เสียง 

เห็นดว้ย 9,805,052,957 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9960 

ไม่เห็นดว้ย 394,433 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0040 

งดออกเสียง 856,339 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติดว้ยเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
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ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล 

ประธำนขอใหน้ำงพเยำว ์ มริตตนะพร กรรมกำรผูจ้ดักำร ช้ีแจงรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางพเยาว์  มริตตนะพร  กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำบริษทัมีก ำไรสุทธิตำม   
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรปี 2562 เป็นเงิน 2,924 ลำ้นบำท และไม่มีขำดทุนสะสม บริษทัจึงสำมำรถ
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ำมขอ้บงัคบัของบริษทั  

บริษัทต้องจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยส ำหรับปี  2562 ในอัตรำร้อยละ 5                    
ของก ำไรสุทธิ เป็นเงิน 146.2 ลำ้นบำท  

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2563 พิจำรณำงบกำรเงินของบริษทัแลว้ 
เห็นว่ำในปี 2562 บริษทัมีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นเงิน 2,923,625,882 บำท                 
จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี  2562 
โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธิในอตัรำหุน้ละ 0.09 บำท เป็นเงิน 1,375.65 ลำ้นบำท 

จำกกำรท่ีบริษัทเ ล่ือนกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปี  2563 บริษัทได้พิจำรณำ               
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแทนกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีให้กับผูถื้อหุ้นเพื่อลด
ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นกบัผูถื้อหุน้จำกกำรเล่ือนกำรประชุมดงักล่ำว 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2563 ไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลแทนกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีแก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรของบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.09 บำท เป็นเงิน 1,375.65 ลำ้นบำท โดยได้
จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลงวดคร่ึงปีหลงัให้แก่ผูถื้อหุ้นไปแลว้เม่ือวนัศุกร์ท่ี 8 พฤษภำคม 2563  

ดังนั้ น เม่ือรวมกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี  2562 ตำม           
มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.06 บำทแลว้ 
บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลประกอบกำรปี 2562 รวมเป็น 2 คร้ัง เท่ำกบั
อตัรำหุน้ละ 0.15 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 2,292.75 ลำ้นบำท 

คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัดงัน้ี 

1.  อนุมติัจดัสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยส ำหรับปี 2562 เป็นเงิน 146.2 ลำ้นบำท  
2.  อนุมติังดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีส ำหรับผลประกอบกำรปี 2562 เน่ืองจำกมีกำรจ่ำยเงิน   

ปันผลระหวำ่งกำลแลว้ 2 คร้ัง 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หนำ้ท่ีรวบรวม  
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ไม่มีผูใ้ดส่งค ำถำมหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงว่ำวำระน้ีตอ้งผ่ำนมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

ผลกำรนบัคะแนน 

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี 9,806,453,829 เสียง 

เห็นดว้ย 9,806,087,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9964 

ไม่เห็นดว้ย 357,631 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0036 

งดออกเสียง 9,102 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง   

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
อนุมติัดงัน้ี  

1.  อนุมติัจดัสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยส ำหรับปี 2562 เป็นเงิน 146.2 ลำ้นบำท  
2.  อนุมติังดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีส ำหรับผลประกอบกำรปี 2562 เน่ืองจำกมีกำรจ่ำยเงิน   

ปันผลระหวำ่งกำลแลว้ 2 คร้ัง 

ระเบียบวาระที ่5 พจิารณาเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ 

ประธำนแจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ ก่อนเร่ิมกำรพิจำรณำในวำระน้ีกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่ง             
ในกำรประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ขอไม่เขำ้ร่วมประชุมจนกวำ่จะพิจำรณำวำระน้ีแลว้เสร็จ 

ประธำนขอใหเ้ลขำนุกำรบริษทั ช้ีแจงรำยละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวำ่ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดใหก้รรมกำรออกจำก
ต ำแหน่ง 1 ใน 3 ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี โดยใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่ง
นำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ซ่ึงอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้

ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี  2563 น้ี กรรมกำรท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระ 6 คน                  
คือ นำยสุพงศ์  ชยุตสำหกิจ  นำยพงษ์สฤษด์ิ  ตนัติสุวณิชยก์ุล  ดร.สมบติั  กิจจำลกัษณ์  
นำงพเยำว์  มริตตนะพร  นำยวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร  พลเอกเชษฐำ  ฐำนะจำโร                            
และจำกกำรท่ีบริษทัได้เปิดให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมกำร
เป็นกำรล่วงหนำ้นั้น ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั 
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คณะกรรมกำรบริษทัโดยไม่รวมกรรมกำรท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ พิจำรณำบุคคลท่ีได้รับ      
เสนอช่ือแลว้เห็นว่ำมีคุณสมบติัเหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทั และไดป้ฏิบติั
หน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำร โดยให้ค  ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั
ตลอดระยะเวลำท่ีด ำรงต ำแหน่ง และบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระสำมำรถ                 
ใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระและมีคุณสมบติัเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งแลว้                  

โดยบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้ำ่นกระบวนกำรกลัน่กรองและกำรพิจำรณำดว้ย
ควำมรอบคอบ ระมดัระวงั คณะกรรมกำรบริษทัจึงมีมติเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ง
กรรมกำรท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระทั้ง  6 คน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง 

ซ่ึงมีรำยละเอียดขอ้มูลของบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร อยูใ่นหนงัสือเชิญประชุม หนำ้ 35 - 51 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หนำ้ท่ีรวบรวม  

เลขานุการบริษัท  อ่ำนค ำถำมท่ีผูถื้อหุน้ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ ดงัน้ี 

ค าถามล่วงหน้าจากบลจ.ไทยพาณิชย์  สอบถำมว่ำนำยวิฑูร เตชะทศันสุนทร และพลเอก
เชษฐำ ฐำนะจำโร กรรมกำรอิสระทั้งสองท่ำนนั้นไดด้ ำรงต ำแหน่งมำแลว้ทั้งส้ิน ก่ีวำระ 

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวำ่ กรรมกำรอิสระทั้งสองท่ำนไดรั้บแต่งตั้ง ตั้งแต่ 30 ธนัวำคม 2558 
และออกจำกด ำรงต ำแหน่งและตั้งกลบัมำใหม่จำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560  
ด ำรงต ำแหน่งมำแลว้ 2 วำระ 

ไม่มีผูใ้ดส่งค ำถำมหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ   
ลงมติและเพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง
กรรมกำรทั้ง 6 คน แยกเป็นรำยบุคคล   

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงว่ำวำระน้ีต้องผ่ำนมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้น             
ซ่ึงมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน เพื่อควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียงและ
สำมำรถตรวจสอบไดใ้นภำยหลงั  ส ำหรับวำระน้ีบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุ้น
ท่ีมำประชุมดว้ยตนเองทุกรำย เพื่อน ำไปใชใ้นกำรตรวจนบัคะแนนเสียงตำมแนวทำงปฏิบติั
ของ ก.ล.ต. ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะบริษทัจะตรวจสอบกำรลงคะแนนตำมเจตนำท่ี
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 
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ผลกำรนบัคะแนนเป็นรำยบุคคล ดงัน้ี 

1. นำยสุพงศ ์ ชยตุสำหกิจ   

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี    9,806,457,880 เสียง 

เห็นดว้ย 8,964,693,049 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.4166 

ไม่เห็นดว้ย 841,721,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ   8.5834 

งดออกเสียง 43,335 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง   

2. นำยพงษส์ฤษด์ิ  ตนัติสุวณิชยก์ุล        

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี    9,806,457,880  เสียง 

เห็นดว้ย 9,405,709,411 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.9143 

ไม่เห็นดว้ย 400,655,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ   4.0857 

งดออกเสียง 93,335 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง   

3. ดร.สมบติั  กิจจำลกัษณ์ 

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี    9,806,457,880  เสียง 

เห็นดว้ย 9,765,815,429 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5860 

ไม่เห็นดว้ย 40,599,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.4140 

งดออกเสียง 43,335 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง   

4. นำงพเยำว ์ มริตตนะพร   

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี    9,806,457,880  เสียง 

เห็นดว้ย 9,765,815,429 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5860 

ไม่เห็นดว้ย 40,599,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.4140 

งดออกเสียง 43,335 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  
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5. นำยวิฑูร  เตชะทศันสุนทร   

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี   9,806,457,880  เสียง 

เห็นดว้ย 9,795,869,231 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9956 

ไม่เห็นดว้ย 432,583 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0044 

งดออกเสียง 10,156,066 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

6. พลเอกเชษฐำ  ฐำนะจำโร 

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี   9,806,457,880  เสียง 

เห็นดว้ย 9,703,063,908 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9464 

ไม่เห็นดว้ย 103,324,872 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.0536 

งดออกเสียง 69,100 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง   

ประธำนขอใหเ้ชิญกรรมกำรทั้ง 6 คนกลบัเขำ้ท่ีประชุม 

ที ่ประชุมมีมติด ้วยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผู ถ้ ือหุ ้น ซ่ึงมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแยกเป็นรำยบุคคลอนุมตัิแต่งตั้งกรรมกำรที่พน้ต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 6 คน 
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง ดงัน้ี 1. นำยสุพงศ ์ ชยตุสำหกิจ  2. นำยพงษส์ฤษด์ิ  
ตันติสุวณิชย์กุล 3. ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ์  4. นำงพเยำว์  มริตตนะพร  5. นำยวิฑูร                
เตชะทศันสุนทร และ 6. พลเอกเชษฐำ  ฐำนะจำโร 

ระเบียบวาระที่ 6   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธำนขอให้เลขำนุกำรบริษทั ช้ีแจงรำยละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำตำมขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดว่ำ กรรมกำรมีสิทธิ
ได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล เบ้ียประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตำมขอ้บงัคบัหรือตำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั  

บริษทัไดพ้ิจำรณำให้ค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่กรรมกำร โดยมีหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรตำมท่ีปรำกฏในหนงัสือเชิญประชุม หนำ้ 52 - 53 
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คณะกรรมกำรบริษทัมีมติเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ 
จึงเห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร ดงัน้ี 

1. โบนสักรรมกำรส ำหรับปี 2562 เท่ำกบัปี 2561  ในวงเงินไม่เกิน 21 ลำ้นบำท 

2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2563 เท่ำกบัปีท่ีผำ่นมำ ในวงเงินไม่เกิน 18 ลำ้นบำท   

โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏในหนงัสือเชิญประชุม หนำ้ 52 - 53 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หนำ้ท่ีรวบรวม  

ไม่มีผูใ้ดส่งค ำถำมหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่ำวำระน้ีต้องผ่ำนมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุม  

ผลกำรนบัคะแนน 

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี            9,806,457,880    เสียง 

เห็นดว้ย 9,770,143,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6297 

ไม่เห็นดว้ย 36,172,407 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.3689 

งดออกเสียง 141,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0014 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มำประชุมอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมท่ีเสนอ ดงัน้ี 

1. โบนสักรรมกำรส ำหรับปี 2562 เท่ำกบัปี 2561  ในวงเงินไม่เกิน 21 ลำ้นบำท 

2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2563 เท่ำกบัปีท่ีผำ่นมำ ในวงเงินไม่เกิน 18 ลำ้นบำท   

ระเบียบวาระที่ 7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน  

ประธำนขอให้นำยวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบช้ีแจงเก่ียวกับ        
กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนต่อท่ีประชุม 
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นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่ำ ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของผูส้อบบัญชีร่วมกับฝ่ำยจัดกำรถึงควำมน่ำเช่ือถือ              
ควำมเป็นอิสระ ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนสอบบญัชี กำรให้ค  ำปรึกษำ                
ในมำตรฐำนกำรบญัชี กำรรับรองงบกำรเงินได้ทนัเวลำ และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน              
และมีมติให้น ำ เสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำน ำเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น                       
เพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2563 ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส ำหรับ
ปี 2563 โดยให ้นำงสำวอิศรำภรณ์ วิสุทธิญำณ หรือนำงสำวสุพรรณี ตริยำนนัทกุล หรือ
นำงสำววธู ขยนักำรนำวี แห่งบริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชี                
มีอ ำนำจตรวจสอบและลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษทัในปี 2563 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือขำ้งตน้นั้น ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย คือ บริษทั  
ทำงด่วนกรุงเทพเหนือ จ ำกัด และ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ำกัด ซ่ึง        
ผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอมำนั้นไม่มีควำมสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด 

2. ก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรับปี 2563 เป็นเงินไม่เกิน  4.24 ลำ้นบำท 

เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ำสอบบญัชีในปีก่อนเพิ่มขึ้น 220,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 5.47 และ
เปรียบเทียบกบัค่ำเฉล่ียค่ำสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกนั  พบว่ำ
ค่ำตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัมีควำมเหมำะสม ทั้งน้ี บริษทัได้ประสำนกบัส ำนักงำน 
สอบบัญชีท่ีอยู่ในระดับเดียวกันอีก 3 รำย คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์  คู เปอร์ส                     
เอบี เอเอส จ ำกัด บริษัท  ดีลอยท์  ทู ้ช  โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี  จ ำกัด  และ                       
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั โดยทั้ง 3 รำย ไม่ไดย้ืน่ขอ้เสนอสอบบญัชี  

โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏในหนงัสือเชิญประชุม หนำ้ 54 - 55 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงเพิ่มเติมว่ำคณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเสนอจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก ำหนด
ค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2563 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หนำ้ท่ีรวบรวม  

ไม่มีผูใ้ดส่งค ำถำมหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ  
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เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่ำวำระน้ีตอ้งผ่ำนมติด้วยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผลกำรนบัคะแนน 

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี 9,806,457,880 เสียง 

เห็นดว้ย 9,805,945,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9960 

ไม่เห็นดว้ย 394,533 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0040 

งดออกเสียง 117,935 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง   

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
อนุมติัแต่งตั้งนำงสำวอิศรำภรณ์  วิสุทธิญำณ หรือนำงสำวสุพรรณี  ตริยำนันทกุล หรือ
นำงสำววธู  ขยนักำรนำวี แห่งบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชี
ประจ ำปี 2563 มีอ ำนำจตรวจสอบและลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษัทในปี  2563                  
โดยมีค่ำตอบแทนไม่เกิน 4,240,000  บำท 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการ
โดยคนต่างด้าว 

ประธำนขอให้เลขำนุกำรบริษทั ช้ีแจงรำยละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำตำมท่ีบริษทัเขำ้ด ำเนินธุรกิจกำรพฒันำเชิงพำณิชย์
ของโครงกำรรถไฟฟ้ำใต้ดินสำยเฉลิมรัชมงคล และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน          
ส่วนต่อขยำย ซ่ึงธุรกิจดังกล่ำวรวมถึงกำรให้บริกำรโทรคมนำคมนั้ น บริษัทได้รับ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสองท่ีมีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็น             
ของตนเอง เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2561 ซ่ึงตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เร่ือง กำรก ำหนดข้อห้ำม       
กำรกระท ำท่ีมีลักษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว  พ.ศ. 2555 (ประกำศฯ) 
ก ำหนดให้ผูป้ระกอบกิจกำรโทรคมนำคมก ำหนดและทบทวนกำรกระท ำที่มีล ักษณะ
เป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำวจ ำนวน 8 ขอ้ ตำมท่ีระบุไวใ้นบญัชีทำ้ยประกำศฯ 
ดงัน้ี 
(1)  กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรให้คนต่ำงดำ้ว ตวัแทน หรือตวัแทนเชิดเขำ้มำถือหุ้นไม่ว่ำ

โดยทำงตรงหรือทำงออ้มเพื่อหลีกเล่ียงประกำศฉบบัน้ี 
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(2)  กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรถือหุ้นโดยคนต่ำงดำ้วเอง หรือถือผ่ำนผูแ้ทนหรือตวัแทน
ของคนต่ำงด้ำว โดยหุ้นดังกล่ำวมีสิทธิพิเศษในกำรออกเสียงลงมติในกำรประชุม             
ผูถื้อหุน้เกินกวำ่สัดส่วนจ ำนวนหุน้ท่ีถือไวจ้ริง ถือเป็นหุน้ท่ีมีสิทธิพิเศษเหนือกวำ่หุ้นท่ี
ถือโดยผูมี้สัญชำติไทย 

(3)  กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรท่ีคนต่ำงด้ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่ำ             
โดยทำงตรงหรือทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำย กำรบริหำรจดักำร กำรด ำเนินงำน 
หรือกำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรระดบัสูง 

(4)  กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งท่ีมำของเงินทุนและเงินกู้จำก        
คนต่ำงดำ้วหรือนิติบุคคลในเครือ อำทิ กำรค ้ำประกนัเงินกู ้กำรให้กูเ้งินในอตัรำดอกเบ้ีย
ต ่ำกว่ำรำคำตลำด กำรประกนัควำมเส่ียงทำงธุรกิจ หรือกำรให้สินเช่ือ ทั้งน้ีในลกัษณะ
ท่ีมีกำรเลือกปฏิบติั 

(5)  กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรท ำสัญญำเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทำงปัญญำ สัญญำแฟรนส์ไชส์ 
(Franchise) หรือสัญญำท่ีให้สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวกบัคนต่ำงดำ้วหรือนิติบุคคลในเครือ 
และสัญญำดงักล่ำวมีผลเป็นกำรถ่ำยโอนค่ำใช้จ่ำยและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
คนต่ำงดำ้ว 

(6)  กำรครอบง ำกิจกำรผำ่นกำรท ำสัญญำจดัซ้ือจดัจำ้งหรือสัญญำจำ้งบริหำรกบัคนต่ำงดำ้ว
หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจำ้ง หรือพนกังำนของคนต่ำงดำ้วหรือนิติบุคคลในเครือ 
และสัญญำดงักล่ำวมีผลเป็นกำรถ่ำยโอนค่ำใช้จ่ำยและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
คนต่ำงดำ้ว 

(7)  กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรร่วมประกอบกิจกำรกบัคนต่ำงดำ้วหรือนิติบุคคลในเครือ
โดยมีกำรจดัสรรหรือแบ่งตน้ทุนในกำรประกอบกิจกำรในลกัษณะท่ีมีผลเป็นกำรถ่ำย
โอนค่ำใชจ่้ำยและผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่ำงดำ้ว 

(8)  กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรท ำธุรกรรมในลกัษณะโอนรำคำ (Transfer Pricing) หรือ
สมยอมดำ้นรำคำกบัคนต่ำงดำ้วหรือนิติบุคคลในเครือ  

โดยในปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเป็นพฤติกำรณ์และสถำนภำพท่ีขดัต่อ  
ขอ้หำ้มกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้วแต่อยำ่งใด 

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นว่ำบริษทัได้มีกำรปฏิบติัไม่ขดัต่อขอ้ห้ำมกำรกระท ำ       
ท่ีมีลักษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว และไม่มีกำรกระท ำใดๆ ท่ีเข้ำข่ำย                 
เป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้ว จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติั
กำรทบทวนกำรปฏิบัติตำมข้อห้ำมกำรกระท ำท่ีมีลักษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดย        
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คนต่ำงด้ำว เพื่อยื่นต่อคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ต่อไป 

โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏในหนงัสือเชิญประชุม หนำ้ 56 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หนำ้ท่ีรวบรวม  

เลขานุการบริษัท  อ่ำนค ำถำมท่ีผูถื้อหุน้ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ ดงัน้ี 

ค าถามล่วงหน้าจากบลจ.ไทยพาณิชย์  สอบถำมดงัน้ี 

1. สำเหตุท่ีตอ้งมีวำระน้ีบรรจุเขำ้อยูใ่นกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

2. หำกวำระน้ีไดรั้บลงมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บประโยชน์ หรือ
เสียประโยชน์อยำ่งไร 

3. หำกวำระน้ีไม่ไดรั้บลงมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บประโยชน์ 
หรือเสียประโยชน์อยำ่งไร 

4. มีควำมจ ำเป็นตอ้งขอมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกปีหรือไม่ 

5. เหตุใดจึงขออนุมติัเฉพำะโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำย               
สีน ้ำเงินส่วนต่อขยำย โดยไม่ขออนุมติัของโครงกำรโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง 

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงดงัน้ี 

1.  ตำมท่ีบริษัทด ำเนินธุรกิจพัฒนำเชิงพำณิชย์โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน โดย
ให้บริกำรโทรคมนำคม บริษทัไดรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 2 
ซ่ึงมีโครงข่ำยของตนเองจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซ่ึงบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมประกำศ กสทช. เร่ือง 
กำรก ำหนดข้อห้ำมกำรกระท ำท่ีมีลักษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว       
พ.ศ. 2555 ซ่ึงในขอ้ 7 ของประกำศดงักล่ำวไดก้ ำหนดให้ ผูรั้บใบอนุญำตก ำหนดหรือ
ทบทวนขอ้ห้ำมกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้วยื่นต่อ 
กสทช. พร้อมค ำรับรองซ่ึงลงนำม 
โดยผูมี้อ ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคลว่ำจะไม่ด ำเนินกำรใด ๆ อนัเป็นกำรขดัต่อข้อ
ห้ำมดงักล่ำว ไม่ว่ำขอ้หน่ึงขอ้ใด ทั้งน้ีตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้
ในประกำศน้ี ขอ้ห้ำมตำมวรรคหน่ึงตอ้งได้รับอนุมติัจำกท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นของ
ผูรั้บใบอนุญำตดว้ย  ผูรั้บใบอนุญำตตอ้งไม่กระท ำกำร หรือยินยอมให้ผูใ้ดกระท ำกำร
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อนัมีลกัษณะเป็นกำรฝ่ำฝืนขอ้ห้ำมตำมวรรคหน่ึง ในแต่ละปีผูรั้บใบอนุญำตมีหน้ำท่ี
ตอ้งรำยงำนพฤติกำรณ์และสถำนภำพกำรครอบง ำกิจกำรให้ กสทช. ทรำบ ภำยใน         
30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีกำรประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

2.    กรณีท่ีไดรั้บลงมติเห็นชอบบริษทัสำมำรถด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรโครงข่ำยต่อไปได ้ซ่ึง
จะก่อใหเ้กิดรำยไดแ้ก่บริษทั 

3.    กรณีท่ีไม่ไดรั้บลงมติเห็นชอบบริษทัอำจจะถูกยกเลิกใบอนุญำตจำก กสทช. ส่งผลให้
ไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรโครงข่ำยแบบน้ีได ้ 

4.   มีควำมจ ำเป็น เน่ืองจำกในแต่ละปีผูรั้บใบอนุญำตมีหนำ้ท่ีตอ้งรำยงำนพฤติกำรณ์และ
สถำนภำพกำรครอบง ำกิจกำรให ้กสทช. ทรำบ ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีกำรประชุม
ใหญ่ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

5.    ปัจจุบนับริษทัยงัไดสิ้ทธิในกำรพฒันำเชิงพำณิชยเ์ฉพำะโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน 
และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินส่วนต่อขยำย ยงัไม่ครอบคลุมถึงโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีม่วง 

ไม่มีผูใ้ดส่งค ำถำมหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ  

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่ำวำระน้ีตอ้งผ่ำนดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ผลกำรนบัคะแนน 

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวำระน้ี 9,806,477,461 เสียง 

เห็นดว้ย 9,806,052,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9957 

ไม่เห็นดว้ย 391,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0040 

งดออกเสียง 33,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0003 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำรทบทวนกำรปฏิบัติตำมข้อห้ำม                  
กำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้ว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(กสทช.) พ.ศ. 2555 
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ระเบียบวาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หนำ้ท่ีรวบรวม  

ผูถื้อหุน้มีค ำถำมในหอ้งประชุม ดงัน้ี 

นายยอดชาย สิงห์สถิตย์สุข ผู้ถือหุ้น  สอบถำมเก่ียวกบันโยบำยกำรตลำดเพื่อให้นกัลงทุน
ต่ำงชำติ/นกัลงทุนรุ่นใหม่ลงทุนในหุน้บริษทั เพื่อใหร้ำคำหุน้ปรับตวัสูงขึ้น 

นายพงษ์สฤษดิ์  ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท  ช้ีแจงว่ำ หลังจำกท่ีบริษัทได้มีกำร             
ควบรวมกิจกำรไดม้ีผูถ้ือหุ้นและกองทุน หรือผูถ้ือหุ้นที่เป็นต่ำงชำติเพิ่มขึ้น โครงสร้ำง             
ผูถ้ือหุ ้นพฒันำในทิศทำงท่ีดีทั้งผูถื้อหุ้นในประเทศและต่ำงประเทศ ท่ีผ่ำนมำบริษทัได้
ด ำเนินภำรกิจบรรลุวตัถุประสงค์ 3 ประกำร คือ 1) กำรควบรวมกิจกำร 2) ด ำเนินโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินได้ตำมแผน โดยเปิดให้บริกำรเร็วกว่ำก ำหนด 3) เจรจำต่อสัญญำ
สัมปทำนโครงกำรทำงด่วนขั้นท่ี 2 กบักทพ. ไดผ้ลลพัธ์ตำมท่ีคำดกำรณ์ไว ้และยติุปัญหำขอ้
พิพำทกบักทพ.ไดส้ ำเร็จ เพื่อควำมสบำยใจของผูถื้อหุ้นปัจจุบนัและผูถื้อหุ้นรำยใหม่จะได้
สนใจลงทุนในบริษทัมำกขึ้น ผลก ำไรในปีน้ี หำกไม่เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด - 19  จะเป็นปีท่ีดีมำกของบริษทั คำดกำรณ์วำ่ในไตรมำส 3-4 สถำนกำรณ์จะกลบั
เขำ้สู่สภำวะปกติ  

ในส่วนกลยุทธ์กำรตลำดนั้น จะมีกำรเจรจำกับผูล้งทุนในบริษทัรำยใหม่ๆ ซ่ึงบริษทัมี
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วงใต ้และทำงพิเศษซ่ึงเป็นโครงกำร
ส ำคญั เป็นกำรเติบโตท่ีบริษทัตอ้งด ำเนินกำรให้ส ำเร็จ เพื่อดึงดูดผูล้งทุนรำยใหม่ให้มำ
ลงทุนในบริษทัมำกยิ่งขึ้น เหตุกำรณ์ควำมคลุมเครือในอดีตตลอดระยะเวลำ 3-4 ปีท่ีผ่ำนมำ
จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป ภำยหลงัพน้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19  บริษทัคง
ไดด้ ำเนินกลยทุธ์กำรตลำดไปสู่ผูล้งทุนมำกขึ้น 

นายณัฐพงศ์ ทวีวิบูลย์ทรัพย์ ผู้ถือหุ้น  สอบถำมว่ำ บริษทัใชเ้งินประมูลโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีส้มจ ำนวนเท่ำไร และควำมเป็นไปไดท่ี้จะชนะประมูลโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้มมี
มำกนอ้ยเพียงใด 

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ช้ีแจงว่ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้มมี            
2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1) กำรก่อสร้ำงส่วนตะวนัตก จ ำนวน 90,000 ลำ้นบำท ซ่ึงรัฐบำลจะจ่ำย
คืนเงินลงทุนทั้งหมดใหแ้ก่เอกชน  
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ส่วนท่ี 2) กำรเดินรถ จ ำนวน 30,000 ลำ้นบำท เอกชนเป็นผูล้งทุน และไดผ้ลตอบแทนเป็น
รำยได้ตำมสัญญำสัมปทำน ผูรั้บสัมปทำนจะเป็นผูรั้บภำระในส่วนน้ีคลำ้ยกับโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงิน ทั้งน้ีบริษทัมีควำมพร้อมอย่ำงเต็มท่ีในกำรประมูล และจะไม่มีผลกระทบ
ต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงแน่นอน ส่วนบริษทัจะชนะกำรประมูลหรือไม่นั้นไม่สำมำรถตอบได ้แต่
มัน่ใจวำ่บริษทัมีศกัยภำพและตน้ทุนท่ีดีในกำรประมูลแขง่ขนัโครงกำรน้ี 

นายพงษ์สุวรรณ เตชาวุฒิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถำมเก่ียวกับรำยได้จำกธุรกิจรถไฟฟ้ำใตดิ้น                 
ณ ปัจจุบนั เม่ือเทียบก่อนเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 เป็นจ ำนวน
เท่ำใด และมีควำมคำดหวงัรำยไดห้ลงัเปิดโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงินไวเ้ท่ำใด 

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ  การเงิน ช้ีแจงเก่ียวกับรำยได้               
โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) ช่วงก่อนกำรเปิดให้บริกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินส่วนต่อขยำย                
มีรำยไดค้่ำโดยสำรประมำณ 7-8 ลำ้นบำทต่อวนั 2) ช่วงหลงัจำกเปิดใหบ้ริกำรส่วนต่อขยำยแลว้              
มีรำยไดป้ระมำณ 10 ลำ้นบำทต่อวนั ซ่ึงเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 20-30 และช่วงท่ี 3) ช่วง
หลังเปิดให้บริกำรโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินครบทั้ งสำยทำง คำดว่ำจะมีรำยได้                  
ค่ำโดยสำรประมำณ 12 ล้ำนบำทต่อวนั แต่เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ท ำให้
ผูโ้ดยสำรลดลง 

นางสาวศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์ ผู้ถือหุ้น แนะน ำว่ำ บริษทัประสบกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด - 19 เป็นเหตุให้กระทบต่อผลก ำไร ดังนั้นบริษทัควรพิจำรณำลดโบนัส                  
ใหเ้หมำะสมกบัสภำวะก ำไร 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่ำ เม่ือถึงเวลำบริษทัจะน ำปัจจยัต่ำงๆ                 
ท่ีส่งผลกระทบมำประกอบกำรพิจำรณำใหเ้หมำะสม 

นายนพวิชญ์ สุรเลศิรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมดงัน้ี 

1. ระบบตัว๋ร่วม (บตัรแมงมุม) บตัรรถไฟฟ้ำใตดิ้นร่วมกนัระหวำ่งบริษทั และรถไฟฟ้ำบีทีเอส 
วำ่อยูใ่นขั้นตอนใด 

2. ควำมเป็นไปไดข้องบริษทัท่ีจะเป็นผูรั้บสัมปทำนทำงด่วนสำยพระรำม 3 – ดำวคะนอง 
ท่ีก ำลงัก่อสร้ำงในปัจจุบนั 

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท  ช้ีแจงดงัน้ี 

1. ส ำหรับระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม) กระทรวงคมนำคมได้ด ำเนินกำรเร่งรัดแล้ว                     
ซ่ึง รฟม. อยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำ ซ่ึงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงิน และโครงกำรรถไฟฟ้ำ
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สำยสีม่วง ในปัจจุบนัสำมำรถใช้ควบคู่กันได ้อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนรถไฟฟ้ำบีทีเอส
ไดรั้บสัมปทำนจำกหน่วยงำนภำครัฐอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ รฟม. ซ่ึงปลำยปีน้ีน่ำจะมีควำมชดัเจน
มำกยิง่ขึ้น 

2. โครงกำรทำงด่วนสำยพระรำม 3 -ดำวคะนองน้ี รัฐบำลอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ บริษทัจึง
ขอดูควำมชดัเจนจำกผลกำรศึกษำก่อน 

นางสาวพรนภา ผดุงเกียรติวงศ์  ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำบริษัทมีนโยบำยช่วยผูโ้ดยสำร
รถไฟฟ้ำ โดยออกบตัรเหมำจ่ำยรำยเดือนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 
หรือไม่ หำกมีนโยบำยเป็นอยำ่งไร 

ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์  กรรมการผู้จัดการ  ช้ีแจงว่ำเร่ืองตัว๋รำยเดือนอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ
กบัรฟม. ในส่วนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินสำมำรถด ำเนินกำรไดท้นัที แต่หำกตอ้งใช้
บริกำรร่วมกบัโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยอ่ืนก็จะตอ้งมีกำรจดัสรรร่วมกนัก่อนกำรด ำเนินกำร 

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถำมและมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. กำรนัง่ติดกนับนรถไฟฟ้ำเป็นสภำวะปกติท่ีควรกระท ำแลว้หรือไม่ 

2. จะมีกำรเปิดรถไฟฟ้ำใตดิ้น หรือทำงพิเศษสำยใหม่หรือไม่ ถำ้มี เปิดใชบ้ริกำรเม่ือใด 

3. กำรประมูลโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยใหม่ ในปัจจุบนัมีควำมยำกล ำบำกหรือไม่ มีปัจจยั
อะไรบำ้ง 

4. เสนอใหมี้โฆษณำ Billboard ทำงเขำ้ MRT เพิ่มเติม 

ดร.สมบัติ  กจิจาลกัษณ์  กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงดงัน้ี  

1. ขณะน้ียงัถือว่ำยงัไม่ใช่ภำวะปกติท่ีผูโ้ดยสำรควรจะนั่งติดกัน เดิมบริษทัมีขบวนรถ
ทั้งหมด 19 ขบวน ปัจจุบนัมี 35 ขบวน เม่ือเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค           
โควิด – 19 บริษทัไดน้ ำรถมำให้บริกำรทั้งหมดเป็นไปตำมนโยบำยรัฐบำล เพื่อให้เกิด
ระยะห่ำงทำงสังคม ผูโ้ดยสำรรถไฟฟ้ำท่ีใช้บริกำรในปัจจุบนัถือว่ำมีจ ำนวนน้อยเม่ือ
เทียบสัดส่วนผูโ้ดยสำรตำมควำมเป็นจริงท่ีสำมำรถรองรับไดม้ำกกวำ่ปัจจุบนัถึง 3 เท่ำ 

2. กำรเปิดให้บริกำรรถไฟฟ้ำสำยใหม่ด ำเนินกำรโดยกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย จึงไม่อำจให้ค  ำตอบได้ แต่ในส่วนท่ีบริษทัดูแลนั้นไดเ้ปิดด ำเนินกำร
ครบถว้นแลว้ตั้งแต่ตน้ปีท่ีผ่ำนมำ ส่วนอ่ืนซ่ึงไม่ไดอ้ยู่ในควำมดูแลของบริษทัคำดว่ำ 
เปิดด ำเนินกำรเร็วท่ีสุดประมำณปีหน้ำ หรือปีถดัไป กำรเปิดเส้นทำงรถไฟฟ้ำใหม่มี
ขอ้ดีไม่วำ่จะเปิดสำยใด เน่ืองจำกเป็นกำรส่งผำ่นผูโ้ดยสำรถึงกนัและกนั  
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3. กำรประมูลถือเป็นเร่ืองปกติ บริษทัไดพ้ฒันำตนเองไปขำ้งหน้ำ ดูแลสำยทำงท่ีได้รับ
กำรสัมปทำนเป็นอย่ำงดีตลอดมำ และตั้ งใจพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง มีศักยภำพท่ีจะ
เจริญเติบโตมีสินทรัพยท่ี์ดีไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจทำงพิเศษ รถไฟฟ้ำใตดิ้น หรือกำรพฒันำ
เชิงพำณิชย ์

นางสาวปัทมวรรณ เผ่าทองศุข ผู้ถือหุ้น สอบถำมเก่ียวกบัควำมคืบหน้ำโครงกำรรถไฟฟ้ำ 
บริเวณโรงพยำบำลศิริรำชวำ่ เป็นรถไฟฟ้ำใตดิ้น หรือรถไฟฟ้ำบีทีเอส หำกเป็นรถไฟฟ้ำใตดิ้น 
มีควำมคืบหนำ้ของโครงกำรอยำ่งไร จะด ำเนินกำรแลว้เสร็จเม่ือใด  

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ช้ีแจงว่ำ บริเวณโรงพยำบำลศิริรำชเป็น
ส่วนของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม 

นางสาวนพพร ชาญณรงค์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมดงัน้ี 

1. เหตุใด ดร.วีรพงษ ์รำมำงกูร จึงลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 

2. ประมำณกำรรำยรับปี 2563 และผลก ำไรในปี 2563 ของบริษทั 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท /ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่ำประมำณ
ปลำยปี ถึงเมื่อตน้ปีที่ผ่ำนมำ ดร.วีรพงษ์ รำมำงกูร มีปัญหำดำ้นสุขภำพจึงขอลำพกัเพื่อ
รักษำตัวชั่วครำว และเม่ือเดือนท่ีผ่ำนมำ ก็ได้ออกจำกโรงพยำบำลแล้ว หำกท่ำนมีสุขภำพ                
ท่ีดีแลว้ บริษทัจะท ำกำรเชิญกลบัเขำ้เป็นคณะกรรมกำรบริษทัอีกคร้ังหน่ึง 

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน ช้ีแจงว่ำ ส ำหรับผลก ำไร                             
ยงัไม่สำมำรถตอบไดใ้นตอนน้ี ในส่วนประมำณกำรรำยได ้โดยปกติหำกไม่เกิดสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19  ในส่วนของทำงพิเศษจะเติบโตร้อยละ 2-3 ในส่วนของ
รถไฟฟ้ำเม่ือเปิดให้บริกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินครบทั้งสำยทำงแลว้คำดว่ำจะเติบโตไดถึ้ง
ร้อยละ 30 

นายพงษ์สุวรรณ เตชาวุฒิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถำมเก่ียวกับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน               
ช่วงส่วนต่อขยำยจำกหลกัสอง - พุทธมณฑลสำย 4 วำ่ จะเร่ิมก่อสร้ำง เม่ือใด  

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ช้ีแจงวำ่ ขณะน้ีรฟม. อยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำ
เก่ียวกบัโครงกำรน้ี หำกมีควำมชดัเจนคงมีกำรด ำเนินกำร 
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นายเศรษฐศักดิ์ เอีย่มสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ควรจดัให้ผูถื้อหุ้นเดินทำงรถไฟฟ้ำฟรีในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 2 เท่ียวคือ มำประชุม และ
กลบัจำกประชุมโดยอำจใชว้ิธีส่งคูปองฟรีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนำ้ 

2. ควรจัดลดค่ำผ่ำนทำงพิเศษให้ผูถื้อหุ้นเดินทำงมำ และกลับจำกประชุมในวนัประชุม           
ผูถื้อหุ้น โดยอำจใช้วิธีส่งคูปองลดค่ำผ่ำนทำงให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้ำ โดยจะมีส่วนลดเท่ำไร แล้วแต่บริษทั  จะพิจำรณำเห็นสมควร เพื่อผลดีใน
หลำยๆ ด้ำนของบริษทั เช่น ให้ควำมส ำคญัแก่ผูถื้อหุ้น กำรตอบแทนผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
บริกำรของบริษทั และจูงใจใหผู้ถื้อหุน้มำประชุม ฯลฯ 

ประธำนสอบถำมท่ีประชุมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดจะส่งค ำถำมหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
หรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูใ้ดเสนอ 

ประธาน  กล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่ำนท่ีสละเวลำมำร่วมประชุมและใหค้วำมคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ และเม่ือไม่มีกิจกำรอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจำรณำ ประธำนจึงปิดกำรประชุม 

ปิดประชุมเวลำ 15.45 น. 
 
 

 ลงช่ือ   นำยปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ ประธำนท่ีประชุม   

 

ลงช่ือ  นำยภำคภูมิ  ทวีวิทยรัศม์ิ       ผูต้รวจสอบรำยงำนกำรประชุม  

ลงช่ือ  นำงมนสัวีร์  ทรัพยช์วโรจน์   ผูบ้นัทึกกำรประชุม 




