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สิง่ทีส่่งมาด้วย 1 

ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1  :   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น         
             ประจ าปี 2563 

 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

วนัจนัทรท่ี์ 20 กรกฎาคม  2563 

ห้อง เลอ คองคอรด์ บอลรมู ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเตล็ กรงุเทพฯ รชัดา 

เลขท่ี 204 ถนนรชัดาภิเษก ห้วยขวาง กรงุเทพฯ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ิมการประชมุเวลา 14.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมประชุมดงัน้ี 

1) กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม จ ำนวน 14 คน จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 14 คน (คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 100 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด) ดงันี้ 

1.  นำยปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ รองประธำนกรรมกำรบรษิทั (ประธำนทีป่ระชุม) 
  ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

2.  นำยวฑิรู  เตชะทศันสุนทร กรรมกำรบรษิทั   (กรรมกำรอสิระ) 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน   

3.  พลเอกเชษฐำ  ฐำนะจำโร กรรมกำรบรษิทั (กรรมกำรอสิระ) 
  กรรมกำรตรวจสอบ 
  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน    

4.  นำงวลัลภำ  อสัสกุล กรรมกำรบรษิทั (กรรมกำรอสิระ) 
  ประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง 

5.  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมกำรบรษิทั (กรรมกำรอสิระ) 
  กรรมกำรตรวจสอบ 

6. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ กรรมกำรบรษิทั (กรรมกำรอสิระ) 

7. นำยสุพงศ ์ ชยุตสำหกจิ   กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรบรหิำร  
     กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

8.   นำยพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิุวณิชยก์ุล กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรบรหิำร  
  กรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง 
9.  นำงสำวอำรศิรำ  ธรมธชั กรรมกำรบรษิทั 

10.  นำยปณิต ตุลยว์ฒันจติ กรรมกำรบรษิทั 

11.  นำยวทิยำ  พนัธุม์งคล กรรมกำรบรษิทั 
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12. นำงณฐมณ  บุนนำค กรรมกำรบรษิทั 

13. ดร.สมบตั ิ กจิจำลกัษณ์ กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรบรหิำร 
 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและบรหิำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

14. นำงพเยำว ์ มรติตนะพร กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรบรหิำร 
 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและบรหิำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

2) ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นำยสงวน  คุณำธนินัท์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร วศิวกรรมทำงพเิศษ 
2. นำงสุดฤทยั  พรหมมำตร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ปฏบิตักิำรทำงพเิศษ 
3. นำยภำคภมู ิ ทววีทิยรศัมิ ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บรหิำร และเลขำนุกำรบรษิทั 
4. นำงสำวปำหนนั  โตสุวรรณถำวร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร กำรเงนิ 
5. นำยวทิูรย ์ หทยัรตันำ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ปฏบิตักิำรและวศิวกรรมระบบรำง 
6. นำยอลัวนิ  จ ี รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สนับสนุนปฏบิตักิำร 
7. ดร.วเิทศ เตชำงำม รองกรรมกำรผูจ้ดักำร เทคโนโลยแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์
8.   นำยอนวชั  สุวรรณฤทธิ ์  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร พฒันำธุรกจิ 

3) ผู้สอบบญัชี  บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

1.  นำงสำวอศิรำภรณ์  วสิุทธญิำณ  
2. นำงสำวกนกพร  เทีย่งธรรม 

4) ท่ีปรึกษากฎหมาย  เดอะลีจิสท์ กรุป๊     

1.  นำยนพดล  อนิทรลบิ     
2. นำงสำวสำวติร ี ตรนีวรตัน์    ผูต้รวจสอบผลกำรนบัคะแนน 

5) ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 

1.  นำยธวชัชยั  วรวรรณธนะชยั  

6) ผู้แทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น 

1.  นำยวรวุฒ ิ กฤตยิำนิธ ิ

7) ผู้ถอืหุ้นท่ีเข้าประชุม 

ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรำยชื่อผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่26 มถิุนำยน 2563  ปรำกฏจ ำนวนผูถ้อืหุน้ที่มี
สทิธเิขำ้ประชุมจ ำนวน 84,837 รำย จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยทัง้หมด 15,285,000,000 หุ้นโดยในกำรประชุม
สำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้ำประชุมทัง้ด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลำที่เปิดประชุม    
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เวลำ 14.00 น. จ ำนวน 1,915 รำย รวมจ ำนวนหุ้น 8,043,761,035 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.6252 ของ
จ ำนวนหุ้น ที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด และในเวลำปิดรบัลงทะเบียนมผีู้ถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิ้น 1,994 รำย รวม
จ ำนวนหุ้น 9,806,477,924 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 64.1575 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จงึครบเป็น
องค์ประชุมตำมข้อบังคบับรษิัทซึ่งก ำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน และต้องมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด 

เลขานุการบริษทั  แจ้งต่อทีป่ระชุมว่ำเนื่องจำกดร.วรีพงษ์  รำมำงกูร ประธำนกรรมกำรบรษิทั ได้ลำออกจำก
กำรเป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 2 เมษำยน 2563 จงึขอเรยีนเชิญนำยปลิว ตรวีิศวเวทย์ รองประธำน
กรรมกำรบรษิทัเป็นประธำนทีป่ระชุม เพือ่ด ำเนินกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 ต่อไป 

ก่อนจะเริม่พจิำรณำตำมระเบยีบวำระกำรประชุม ประธำนขอให้เลขำนุกำรบรษิัทชี้แจงเกี่ยวกบัวธิปีฏิบตัิของ
บรษิทัในกำรประชุมผูถ้อืหุน้และกำรลงคะแนนเสยีง  

เลขานุการบริษัท  ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำรำยละเอยีดขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงคะแนนและกตกิำกำรนับคะแนน 
บรษิทัไดช้ีแ้จงไวใ้นหน้ำ 61 ของหนงัสอืเชญิประชุมตำมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ สรุปสำระส ำคญั คอื 

1. ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ใชว้ธิลีงคะแนนโดย หุน้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง (one share one vote) 

2. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะโดยไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระแลว้ ฝ่ำยเลขำฯไดท้ ำกำรรวบรวมคะแนนและ
ประมวลผลล่วงหน้ำในคอมพวิเตอร์เพื่อควำมรวดเร็วในกำรประชุม โดยที่ปรกึษำกฎหมำยจำก         
เดอะ ลจีสิท์ กรุ๊ป ไดส้อบทำนควำมถูกตอ้งแลว้ 

ทัง้นี้ รวมถงึคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะใหน้ำงวลัลภำ  อสัสกุล ประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำลและ
บรหิำรควำมเสีย่ง และดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมกำรอสิระเขำ้ประชุมแทนและ
ไดแ้สดงเจตนำออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระแลว้ 

3.   ส ำหรบัผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองเพื่อควำมรวดเร็วในกำรนับคะแนนเสียง ขอให้เฉพำะผู้ถือหุ้น                  
ทีต่้องกำรลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง แสดงเจตนำลงในบตัรลงคะแนนทีฝ่่ำยเลขำฯ จดัเตรยีมให ้  
โดยขอให้ยกมอืแสดงตวัเพื่อให้เจำ้หน้ำที่เก็บเฉพำะบตัรลงคะแนนที่ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ดงันัน้
จ ำนวนเสยีงทีเ่หลอืจะถอืว่ำเหน็ดว้ยทัง้หมด 

4. บตัรลงคะแนนเสยีงใดที่ไม่สำมำรถแสดงถงึควำมประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่ำงชดัเจนว่ำจะลงคะแนนเสยีง    
ไปทำงใด จะถือว่ำเป็น “บตัรเสยี” เช่น กำรท ำเครื่องหมำยทัง้ในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรอื                
“งดออกเสยีง” หรอืท ำเครื่องหมำยไม่ชดัเจน หรอืขดีฆ่ำเครื่องหมำยใดๆ โดยไม่ลงลำยมอืชื่อก ำกบับรเิวณ              
ทีข่ดีฆำ่ เป็นตน้ 

5. หำกมขีอ้ซกัถำมในที่ประชุมสำมำรถเขยีนค ำถำมลงในกระดำษแล้วส่งให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมไว้ โดยบรษิทั
จะตอบค ำถำมในหอ้งประชุมเฉพำะเรื่องทีเ่กีย่วกบัวำระทีม่กีำรลงคะแนนเสยีงเท่ำนัน้ 
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เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในปีนี้  บรษิัทจะด ำเนินกำรประชุมที่กระชบัที่สุดและ
เป็นไปตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่ก ำหนดไว้ และบรษิัทมีมำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบตัิในกำรเขำ้ร่วม
ประชุม ดงันี้ 

• ขอใหผู้้เขำ้ร่วมประชุมลงทะเบยีนก่อนเข้ำสถำนที่ประชุม และลงทะเบยีนออกสถำนที่ประชุม  โดยจะต้อง
เชค็อนิและเชค็เอำทผ์่ำนทำง Application “ไทยชนะ”  

• เมื่อผู้เขำ้ร่วมประชุมนัง่ทีห่้องประชุมแล้ว ขอควำมร่วมมอืไม่เปลีย่นทีน่ัง่เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกนั หรอื 
ตดิตำมกรณีพบว่ำมผีูเ้ขำ้ร่วมประชุมตดิเชือ้โควดิ-19  

• ขอใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมสวมหน้ำกำกอนำมยัหรอืหน้ำกำกผำ้ตลอดเวลำ เมื่ออยู่ในอำคำรสถำนทีป่ระชุม 
• ขอควำมร่วมมืองดรับประทำนอำหำรหรือของว่ำงภำยในบริเวณที่ประชุม เพื่อควำมปลอดภัย และ

สุขอนำมยัของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำน 
• ในปีนี้บรษิทัจะงดกำรใชไ้มโครโฟนส ำหรบักำรซกัถำม หำกมขีอ้ซกัถำมในทีป่ระชุมสำมำรถเขยีนค ำถำมลง

ในกระดำษแล้วส่งให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมไว ้โดยบรษิัทจะตอบค ำถำมในห้องประชุมเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกบั
วำระทีม่กีำรลงคะแนนเสยีง 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ประธำนขอใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั ชีแ้จงรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุมเพือ่พจิำรณำ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562                   
ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2562 นัน้ บรษิัทได้ส่งให้ล่วงหน้ำแล้วพร้อมกับหนังสือ  
เชญิประชุมผูถ้อืหุน้ตำมทีป่รำกฏ ตัง้แต่หน้ำ 9 ถงึหน้ำ 30 และไดม้กีำรเปิดเผยบนเวบ็ไซต์
ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภำคม 2562 นอกจำกนี้บรษิทัยงัไดเ้ผยแพร่ภำพวดิโีอบนัทกึ              
กำรประชุมในแต่ละวำระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเปิดชมได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท                  
ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดเสนอขอใหแ้กไ้ขรำยงำนกำรประชุม 

คณะกรรมกำรพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชุมมคีวำมถูกต้องครบถ้วน 
และ มคีวำมชดัเจน จงึเหน็ควรรบัรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นส่งค ำถำมหรอืแสดงควำมคดิเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวม  

ไม่มผีูใ้ดสง่ค ำถำมหรอืควำมคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธำนจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำลงมต ิ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่ำวำระนี้ต้องผ่ำนมตดิ้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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ผลกำรนบัคะแนน 

จ ำนวนเสยีงทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี 9,805,409,933 เสยีง 

เหน็ดว้ย 9,804,639,702 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9996 

ไม่เหน็ดว้ย 37,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0004 

งดออกเสยีง 733,231 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง  

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมมีติด้วยเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
รบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 ตำมทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 

ประธำนขอใหน้ำงพเยำว ์ มรติตนะพร กรรมกำรผูจ้ดักำร ชีแ้จงรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

นางพเยาว์  มริตตนะพร  กรรมการผู้จดัการ น ำเสนอข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนโดยสรุป              
ในรูปแบบวิดีทัศน์เพื่อสรุปข้อมูลบริษัทน ำเสนอทัง้ในระเบียบวำระที่ 2 และ 3 ซึ่งสรุป
สำระส ำคญั ดงันี้ 

ในรอบปี 2562 ที่ผ่ำนมำบริษัทยังคงมุ่งมัน่ในกำรให้บริกำรระบบคมนำคมขนส่งด้วยกำร
บรหิำรงำนภำยใต้หลกัธรรมำภบิำล และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ผ่ำนกำรให้บรกิำร       
ทำงพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ำ รวมถึงกำรพฒันำเชิงพำณิชย์ เชื่อมต่อ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยกำรให้บรกิำร เพื่อส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน โดยมเีหตุกำรณ์ส ำคญัทีบ่รษิทัด ำเนินกำรลุล่วงไดต้ำมเป้ำหมำย ดงันี้ 

1) กำรยุตขิอ้พพิำทกบักำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย 

เมื่อวนัที่ 18 มีนำคม 2562 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้
บรษิทัและบรษิทัย่อยยุตขิอ้พพิำทกบักำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยกำร
แก้ไขสญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที่ 2 สญัญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบ ทำง
ด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนดี) และ สัญญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอิน-ปำกเกร็ดโดยให้
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจปรบัปรุงผลกำรเจรจำขัน้สุดท้ำยให้สอดคล้องกับมติ
คณะรฐัมนตร ีซึ่งบรษิทั บรษิัทย่อย และ กทพ. ได้มกีำรประชุมร่วมกนัหลำยครัง้จนได้
ข้อยุติและเมื่อวนัที่ 18 กุมภำพนัธ์ 2563 ที่ประชุมคณะรฐัมนตรไีด้มมีติเห็นชอบกำร
แกไ้ขสญัญำเพือ่ยุตขิอ้พพิำททัง้หมดระหว่ำงบรษิทั บรษิทัย่อย และ กทพ. 

ต่อมำเมื่อวนัที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 บรษิัท บรษิัทย่อย และ กทพ. ได้ลงนำมในสญัญำ
โครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) และสญัญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอนิ – 
ปำกเกรด็ (ฉบบัแกไ้ข) โดยมสีำระส ำคญั ดงันี้ 
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1.  กำรขยำยระยะเวลำของสญัญำเดมิทัง้ 3 สญัญำไปสิน้สุดพรอ้มกนัในเดอืนตุลำคม 2578 
ทัง้นี้ บรษิทัมสีทิธใินกำรต่อขยำยสญัญำใหค้รบตำมสทิธใินสญัญำเดมิทีย่งัเหลอือยู่ 

2.  กำรแบ่งรำยได้ค่ำผ่ำนทำงยงัคงเป็นเช่นเดมิ คอื รำยได้ของทำงด่วนขัน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 
ส่วน เอ บี กำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทยได้รบัร้อยละ 60 บรษิัทได้รบัร้อยละ 40 
รำยได้ของทำงด่วนขัน้ที่ 2 ส่วนซี ส่วนดี และทำงด่วนสำยบำงปะอิน-ปำกเกร็ด 
บรษิทัไดร้บัทัง้หมด 

3.  กำรปรบัค่ำผ่ำนทำงเป็นแบบคงที่ทุก 10 ปี โดยกำรปรบัค่ำผ่ำนทำงครัง้ต่อไปมี
ก ำหนดในปี 2571 

กำรแก้ไขสญัญำครัง้นี้ท ำให้บรษิทัและ กทพ. ไม่มขี้อพพิำทต่อกนั และบรษิัทสำมำรถ
ด ำเนินธุรกจิทำงพเิศษต่อไปไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง มกีระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกร่งจำกอำยุสญัญำ
ทีข่ยำยออกไปถงึปี 2578 

2) กำรเปิดใหบ้รกิำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิสว่นต่อขยำย 

ตำมสญัญำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงนิ บรษิทัมหีน้ำที่ในกำรตดิตัง้อุปกรณ์งำนระบบ
ส ำหรบัโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงนิส่วนต่อขยำยช่วงหวัล ำโพง-หลกัสอง และช่วง       
บำงซื่อ-ท่ำพระ รวมทัง้ ใหบ้รกิำรเดนิรถในโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิใหต้่อเนื่องเป็น
โครงขำ่ยเดยีวกนั 

บรษิัทได้ด ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำยและเปิดให้บรกิำรได้ก่อน
ก ำหนดในสญัญำ โดยแบ่งกำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชยอ์อกเป็น 3 ช่วง ดงันี้ 
ช่วงที ่1 สถำนบีำงซื่อ ถงึ สถำนีเตำปนู เปิดใหบ้รกิำรเมื่อวนัที ่11 สงิหำคม 2560 
ช่วงที ่2 สถำนีหวัล ำโพง ถงึ สถำนีหลกัสอง เปิดใหบ้รกิำรเมื่อวนัที ่29 กนัยำยน 2562 และ 
ช่วงที ่3 สถำนีเตำปนู ถงึ สถำนท่ีำพระ เปิดใหบ้รกิำรเมื่อวนัที ่30 มนีำคม 2563 

ท ำให้รถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิเปิดให้บรกิำรครบทัง้สำยทำงจ ำนวน 38 สถำนี ระยะทำง 
48 กิโลเมตร เป็น Circle line สำยแรกของกรุงเทพมหำนคร ซึ่งจะช่วยเชื่อมต่อระบบ
ขนสง่มวลชน และกำรเดนิทำงของประชำชนใหส้มบูรณ์มำกยิง่ขึน้ 

3) ดำ้นผลประกอบกำร ปี 2562 มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

• บรษิทัมรีำยไดจ้ำกธุรกจิหลกั 16,107 ลำ้นบำท เพิม่ขึ้น 492 ล้ำนบำท หรอืรอ้ยละ 3.2 
ซึ่งประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกธุรกจิทำงพเิศษ 10,302 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 128 ลำ้นบำท หรอื
รอ้ยละ 1.3 จำกกำรเตบิโตของรำยไดใ้นทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 

• รำยไดจ้ำกธุรกจิระบบรำง 5,022 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 286 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6 จำก
กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดค้่ำโดยสำร จำกกำรเปิดใหบ้รกิำรสำยสนี ้ำเงนิสว่นต่อขยำย 
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• รำยได้จำกธุรกจิพฒันำเชงิพำณิชย์ 783 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 78 ล้ำนบำท หรอืรอ้ยละ 
11.1 ตำมกำรเตบิโตของปรมิำณผูโ้ดยสำร 

ระหว่ำงไตรมำสที่  2 บริษัทได้ขำยหุ้นบำงส่วนที่ถืออยู่ ใน บริษัท ทีทีดับบลิว                      
จ ำกดั (มหำชน) และเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม เป็นเงนิลงทุน
ระยะยำวอื่น เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์กำรลงทุน ท ำให้บรษิัทมกี ำไรทำงบญัชี
จำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุนจ ำนวน 3,409 ล้ำนบำท ส่งผลให้ในปี 2562 มกี ำไร
สุทธริวม 5,435 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 118 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2.2 คดิเป็นก ำไร
สุทธติ่อหุ้น 36 สตำงค์ โดยเป็นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ 2,863 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น  
342 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 13.6 

ฐำนะกำรเงนิ ณ สิ้นปี 2562 บรษิัทมีสนิทรพัย์รวม 111,697 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.6 จำกกำรเพิ่มขึ้นของงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินส่วนต่อขยำย หนี้สินรวม 
72,874 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นร้อยละ 6.8 จำกเงนิกู้โครงกำรรถไฟฟ้ำสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย
ส่วนของผู้ถอืหุ ้น 38,823 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 9 จำกก ำไรสุทธ ิและกำรปรบัมูลค่ำ
ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 

4) นอกจำกกำรส่งมอบบรกิำรที่ดีและมคีุณภำพ บรษิัทยงัคงตระหนักถึงควำมยัง่ยนืของ
องค์กร ภำยใต้หลกัธรรมำภบิำล รวมไปถึงกำรอนุรกัษ์พลงังำน สะท้อนผ่ำนรำงวลัแห่ง
ควำมภูมใิจ ทีเ่ป็นเครื่องยนืยนัควำมส ำเรจ็ ดงันี้ 

• บรษิทัไดร้บักำรประกำศรำยชื่ออยู่ในกลุ่มหุน้ยัง่ยนืต่อเนื่องเป็นปีที ่3 รวมทัง้ยงัไดร้บั
คดัเลอืกใหอ้ยู่ในดชันีควำมยัง่ยนืปี 2562 จำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• ได้รับรำงวัลองค์กรดีเด่น ด้ำนอนุรกัษ์พลังงำนประเภทขนส่ง Thailand Energy 
Awards 2019 ในกำรประหยดัพลงังำนในระดบัประเทศ ซึ่งจดัขึ้น โดยกรมพัฒนำ
พลงังำนทดแทน และอนุรกัษ์พลงังำน กระทรวงพลงังำน 

• ได้รบัรำงวลั Drive Award ประจ ำปี 2562 สำขำ Services ด้ำนกำรให้บรกิำรระบบ
คมนำคมขนส่งที่ครบวงจร ภำยใต้หลกัธรรมำภิบำล จำกคณะพำณิชยศำสตร์และ            
กำรบญัช ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นส่งค ำถำมหรอืแสดงควำมคดิเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวม  

ผูถ้อืหุน้มคี ำถำมในหอ้งประชุม ดงันี้ 

นายปริญญา เธียรวร ผู้รบัมอบฉันทะ สอบถำมเกี่ยวกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคโควดิ - 19 ว่ำมผีลท ำใหร้ะยะเวลำกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำและทำงพเิศษทีก่ ำลงัด ำเนินกำร
อยู่มกีำรขยำยออกไปหรอืไม่อย่ำงไร 
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นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ลุ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่ำ ปัจจุบนัทำงด่วนได้ก่อสรำ้ง
แล้วเสรจ็ทุกสำยทำงและเปิดให้บรกิำรแล้ว มเีพยีงงำนปรบัปรุงเล็กน้อย และในส่วนของ
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิก็ได้เปิดให้บรกิำรครบแล้ว กำรบรหิำรโครงกำรในช่วงกำร
แพร่ระบำดของโรคโควดิ – 19 หำกเป็นกจิกรรมกำรด ำเนินงำนในประเทศ บรษิทัสำมำรถ
ควบคุมได ้แต่อำจจะมผีลกระทบกรณีมกีำรสัง่ซื้ออุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ ซึ่งปัจจุบนัถอืว่ำ
บรษิทัไม่ไดร้บัผลกระทบ มเีพยีงเรื่องกำรควบคุมขัน้ตอนกำรคดักรองและท ำควำมสะอำดที่
ตอ้งก ำกบัดแูลเพือ่ควำมปลอดภยัใหม้ำกขึน้ 

นายวิริยะ ศภุจริยวิชยั ผู้ถือหุ้น สอบถำมและแสดงควำมคดิเหน็ ดงันี้ 

1. ขอใหช้ี้แจงรำยละเอยีดโครงกำรก่อสรำ้งและปรบัปรุงทำงพเิศษชัน้ที่ 2 (Double Deck) 
ของบรษิทัว่ำมคีวำมเป็นไดอ้ย่ำงไรบำ้งในปัจจุบนั 

2. สอบถำมควำมเป็นไปไดข้อง บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ำกดั (BMN) ทีจ่ะมี
กำรขยำยธุรกจิและเขำ้ระดมทุนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. แสดงควำมชื่นชม และขอบคุณ ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั 

นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ลุ กรรมการบริษทั ชีแ้จงดงันี้ 

1. โครงกำรก่อสร้ำงและปรบัปรุงทำงพิเศษชัน้ที่ 2 (Double Deck) เป็นโครงกำรที่ดี เมื่อ
บริษัทเสนอขอต่อสัญญำสัมปทำนโครงกำรทำงด่วนขัน้ที่ 2 และรฐับำลมีนโยบำย
แกปั้ญหำกำรจรำจรเน่ืองจำกทำงด่วนขัน้ที ่2 มปัีญหำปรมิำณรถหนำแน่นเน่ืองจำกผูใ้ช้
ทำงพิเศษที่ใช้ทำงในระยะใกล้ และระยะไกลใช้ถนนเสน้เดียวกนั หำกผู้ใช้ทำงพิเศษ
เดนิทำงมำจำกสุวรรณภูมจิะมรีถตดิสะสมบรเิวณหน้ำด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำง บรเิวณหน้ำ
โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ต่อเนื่องไปจนถึงแยกงำมวงศ์วำน รฐับำลจึงต้องกำรแยกผู้ใช ้     
ทำงพิเศษที่ใช้ทำงระยะใกล้ และระยะไกลออกจำกกนัโดยสร้ำงทำงด่วนชัน้ที่ 2 เพื่อ
ยกระดบัขึ้นไปจำกบรเิวณถนนพระรำม 9 ตอนปลำยไปจนถึงงำมวงศ์วำน หำกมำจำก    
สุวรรณภูมสิำมำรถขึน้ทำงด่วนชัน้ที ่2 บรเิวณพระรำม 9 ไปออกงำมวงศ์วำน แจง้วฒันะได ้
หำกผู้ใช้ทำงพเิศษต้องกำรเดนิทำงจำกเมอืงทอง สำมำรถขึ้นทำงด่วนชัน้ที่ 2 บรเิวณ      
งำมวงศ์วำนไปลงถนนพระรำม 9 หรอืไปสุวรรณภูมไิด้ ทำงด่วนชัน้ที่ 2 จะท ำให้เพิ่ม
พื้นที่จรำจรได้ ผู้ใช้ทำงพิเศษที่ต้องกำรวิง่ระยะใกล้เพื่อไปลงสุขุมวทิหรอือนุสำวรยี์ก็
สำมำรถใชท้ำงด่วนเดมิได ้รฐับำลจงึไดม้อบหมำยใหบ้รษิทัไปศกึษำขอ้มูลเพิม่เตมิ เมื่อ
บรษิัทได้ศึกษำแล้วพบว่ำโครงกำรก่อสร้ำงและปรบัปรุงทำงพิเศษชัน้ที่ 2 (Double 
Deck) ไม่กระทบเรื่องกำรเวนคนืที่ดนิ และสำมำรถด ำเนินกำรก่อสรำ้งไดท้นัทีแต่ต้องมี
กำรท ำรำยงำนวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ส่งต่อหน่วยงำนผูร้บัผดิชอบก่อน ซึง่กำร
พิจำรณำใช้เวลำประมำณ 2 ปี  และจะใช้ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง 4 ปี รฐับำลจึง
มอบหมำยใหบ้รษิทัไปศึกษำเพิม่เตมิ โครงกำรก่อสรำ้งและปรบัปรุงทำงพเิศษ ชัน้ที่ 2 
(Double Deck) จะยงัคงมอียู่เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่จ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรและได้มี
มตคิณะรฐัมนตรแีลว้ 
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2. BMN เป็นบรษิัทย่อยที่ด ำเนินธุรกิจในกำรท ำสื่อโฆษณำและพฒันำพื้นที่เชิงพำณิชย ์
กำรลงทุนใน BMN ไม่ได้สูงมำก แต่มผีลก ำไรเพิ่มขึ้นทุกปีตำมปรมิำณของผู้โดยสำร
รถไฟฟ้ำและผู้ใช้ทำงพิเศษ รำยได้จำกกำรพฒันำธุรกิจของ BMN จึงเติบโตขึ้นทุกปี 
และ กทพ. ยงัไดใ้หส้ทิธบิรษิทัในกำรท ำโฆษณำป้ำยประชำสมัพนัธต์่ำงๆ บนทำงพเิศษ
ได ้แต่ปัจจุบนัปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ - 19 ท ำให้มผีลกระทบต่อเศรษฐกจิ
ของร้ำนค้ำ คำดว่ำปลำยปีจะเห็นพฒันำกำรที่ชดัเจนในกำรท ำสื่อโฆษณำฯ และกำร
พฒันำพื้นที่ Rest Area กำรลงทุนยงัอยู่ในวสิยัที่บรษิทัดูแลได้ จงึยงัไม่จ ำเป็นต้องเขำ้
ไประดมทุนในตลำดหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี แต่อย่ำงไรกต็ำมผลก ำไรของ 
BMN นัน้ก็เป็นของบรษิัทและของผู้ถือหุ้นทัง้หมด หำกในอนำคตมโีอกำสทำงธุรกิจ
นอกเหนือจำกสญัญำสมัปทำนเพิม่เตมิบรษิทักอ็ำจจะน ำ BMN เขำ้ไประดมทุนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ กไ็ด ้

นางสาวบญุตา บุญกลุรตัน์  ผู้ถือหุ้น และนายสมบูรณ์เกียรติ พานิชเจริญ  ผู้รบัมอบฉันทะ   
สอบถำมดงันี้ 

1. หลงัจำกเปิดใช้รถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ และรถไฟฟ้ำสม่ีวงแล้ว จะมผีลต่อรำยไดเ้พิม่ขึ้น
เท่ำไหร่ และคดิเป็นสดัสว่นเท่ำไหร่เมื่อเทยีบกบัรำยไดค้่ำผ่ำนทำงพเิศษ 

2. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ - 19 มผีลกระทบต่อรำยได้อย่ำงไร คดิเป็น
สดัสว่นเท่ำไร และทศิทำงผลประกอบกำรปีนี้จะเป็นอย่ำงไร 

3. อตัรำกำรเตบิโตทำงธุรกจิ รวมทัง้แผนกำรในอนำคตอนัใกลน้ี้ จะเป็นอย่ำงไร 

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จดัการ การเงิน  ชีแ้จงดงันี้ 

1. รำยไดก้่อนกำรเปิดใหบ้รกิำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิสว่นต่อขยำย รำยไดค้่ำโดยสำรเฉลีย่
ประมำณ 7-8 ลำ้นบำทต่อวนั หลงัเปิดใหบ้รกิำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิสว่นต่อขยำยช่วง   
หวัล ำโพง-หลกัสอง รำยได้เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้ำนบำทต่อวนั เพิม่ขึ้นร้อยละ 20-30 แต่
เนื่องจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ - 19  ในปัจจุบนั จงึท ำให้ยงัไม่
เห็นกำรเติบโตของรำยได้ภำยหลังกำรเปิดให้บริกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินครบทัง้    
สำยทำง  

2. บรษิัทได้รบัผลกระทบมำกในไตรมำสที่ 2 จำกปกติ ที่บรษิัทเคยมรีำยได้ค่ำโดยสำร    
7-8 ล้ำนบำทต่อวนั ผลกระทบจำกโควดิ-19 ท ำให้รำยได้ค่ำโดยสำรและผู้โดยสำร  
ลดลงร้อยละ 80-90 ภำยหลงัจำกภำครฐัมมีำตรกำรผ่อนปรน ผู้โดยสำรก็เริม่กลบัมำ
ปัจจุบนัอยู่ประมำณ 3 แสนเทีย่วต่อวนั หรอืประมำณรอ้ยละ 70 -80 จำกทีเ่คยเป็นแลว้ 
ส ำหรบัทำงพเิศษ ผู้ใช้ทำงพเิศษและรำยได้ค่ำผ่ำนทำงลดลงไปต ่ำสุดร้อยละ 50 และ
ค่อยๆ กลบัมำภำยหลงัจำกที่มีกำรผ่อนปรนมำตรกำรต่ำงๆ เช่นกนั และกลบัมำเร็ว
กว่ำกำรกลับมำของผู้โดยสำร เนื่องจำกไม่มีข้อจ ำกัดเรื่องมำตรกำรเว้นระยะห่ำง     
ทำงสงัคม (Social Distancing) ปัจจุบนักล่ำวไดว้่ำรำยไดค้่ำผ่ำนทำงกลบัมำเป็นปกตแิลว้ 
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3. แม้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ - 19 จะส่งผลกระทบต่ออตัรำกำรเตบิโต   
ทำงธุรกิจ รวมทัง้แผนกำรในอนำคตแต่ไม่รุนแรงนัก เนื่องจำกผู้โดยสำร ผู้ใช้ทำงพิเศษ 
และกำรจรำจรในทำงพเิศษไดก้ลบัมำเป็นปกตแิลว้ 

นายอนุพจน์ พนาพรศิริกลุ ผู้ถือหุ้น สอบถำมดงันี้  

1. แนวทำงกำรใชป้ระโยชน์จำกพืน้ทีว่่ำงบรเิวณสถำนีรถไฟฟ้ำเป็นอย่ำงไร เพรำะมหีลำย
สถำนีทีม่พีืน้ทีว่่ำงจ ำนวนมำก 

2. กำรเชื่อมต่อรถ-รำง-เรอื มคีวำมคบืหน้ำเพยีงใด (สถำนีบำงโพ และสถำนีพระนัง่เกลำ้) 

3. สว่นต่อขยำย รถไฟฟ้ำสำยสม่ีวง บรษิทัคำดว่ำจะมโีอกำสเพยีงใด และจะคุม้ค่ำกบักำร
ลงทุนหรอืไม่ในขณะน้ี 

นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ลุ กรรมการบริษทั  ชีแ้จงดงันี้ 

1. พืน้ทีบ่รเิวณในสถำนีรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิเป็นสทิธขิองบรษิทัในกำรบรหิำรจดักำรตำม
สญัญำสมัปทำน ส่วนพื้นที่รอบนอกสถำนีเป็นพื้นที่ที่บรษิทัไม่ได้รบัสทิธเิขำ้ไปพฒันำ 
เพรำะเป็นพื้นที่ที่รฐับำลได้รบัจำกกำรเวนคนืตำมพระรำชกฤษฎีกำซึ่งเป็นหน้ำที่ของ       
รฟม. ที่จะไปศึกษำว่ำด ำเนินกำรอย่ำงไรได้บ้ำง เพื่อน ำเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้
ด ำเนินกำรพัฒนำได้มำกยิ่งขึ้น ในส่วนของรถไฟฟ้ำสำยสีม่วงกำรรถไฟฟ้ำขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) อยู่ระหว่ำงศกึษำ 

2. ส ำหรบักำรเชื่อมต่อรถ รำง เรอื ปัจจุบนัภำครฐัมกีำรด ำเนินกำรนี้แล้ว เช่น รถไฟฟ้ำ        
สำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำยที่สถำนีบำงโพ มเีรอืด่วนเจ้ำพระยำจอดรบัผู้โดยสำรที่ท่ำเรอื
แลว้ และทีส่ถำนีพระนัง่เกลำ้ก ำลงัมกีำรปรบัปรุงเช่นเดยีวกนั 

3. ส ำหรบัส่วนต่อขยำยรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ซึ่งรฐัมนตรไีด้อนุมตัิกำรก่อสร้ำงแล้ว อยู่ใน
ขัน้ตอนของกำรเวนคนื หำกเรยีบรอ้ยแลว้คำดว่ำในปลำยปีนี้ รฟม. และรฐับำลจะเร่งรดั
ให้มกีำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสม่ีวงส่วนต่อขยำย และมกีำรประมูลกำรก่อสร้ำง ซึ่งมี
โอกำสที่บรษิ ัทจะได้เด ินรถต่อเนื่องจำกสถำนีบำงใหญ่ - เตำปูน จำกเตำปูน - 
รำษฎร์บูรณะ ทัง้นี้ รฟม. อยู่ระหว่ำงศกึษำพระรำชบญัญัตกิำรร่วมลงทุนระหว่ำงรฐัและ
เอกชน พ .ศ. 2562 ยังไม่ เข้ำสู่ข ัน้ตอนกำรเจรจำ ซึ่ งคำดว่ำต้นปีหน้ำจะเห็น          
ควำมชดัเจนเรื่องกำรเดนิรถมำกขึน้ 

นายกีรติ เอมมาโนชญ ์  ผู้รบัมอบฉันทะ  สอบถำมดงันี้ 

1. กำรประมูลโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้มตะวันตก นอกจำกบริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด   
(มหำชน) แลว้ บรษิทัจะมกีำรจบัมอืกบัพนัธมติรอื่นหรอืไม่ 

2. กรณีบรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (BTS) จะด ำเนินโครงกำร
ส่วนต่อขยำยรถไฟฟ้ำสำยสเีหลอืง จะท ำให้รถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิมรีำยไดล้ดลงหรอืไม่ 
และไดม้กีำรหำรอืกบักำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อย่ำงไร 
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นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ลุ กรรมการบริษทั  ชีแ้จงดงันี้ 

1. โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสสีม้คลำ้ยกบัโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ ซึ่งบรษิทัมคีวำมพรอ้ม     
ทีจ่ะเป็นผูด้ ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำใตด้นิเนื่องจำกบรษิทัเป็นผูบ้รหิำรโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีน ้ำเงนิทัง้ระบบ บรษิัทจึงมีควำมพร้อมที่จะด ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม
มำกกว่ำผูล้งทุนรำยอื่น โครงกำรสำยสสีม้เป็นเสน้ทำงหลกัเชื่อมรถไฟฟ้ำ สำยสนี ้ำเงนิ
ซึ่งจะท ำให้บรษิัทได้รบัประโยชน์มำก รฐับำลได้ศึกษำรูปแบบกำรลงทุนในโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสสี้มแตกต่ำงไปจำกเดิม โดยมกีำรให้เอกชนลงทุนก่อสร้ำงในส่วนของ
รถไฟฟ้ำสำยสสีม้ตะวนัตก ส่วนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีสม้ตะวนัออกรฐับำลได้มกีำร
ก่อสรำ้งไปบำงส่วนแล้ว โดยในส่วนตะวนัตกระยะทำงประมำณ 10 กว่ำกโิลเมตรที่จะ
ก่อสรำ้งถอืเป็นส่วนทีบ่รษิทัมขีอ้ไดเ้ปรยีบเนื่องจำกมคีวำมพรอ้ม และมบีรษิทั ช. กำรช่ำง 
จ ำกัด (มหำชน) อยู่ในฐำนะผู้ก่อสร้ำงหลัก มีผลกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงได้ทันเวลำ
สำมำรถเปิดใชง้ำนไดก้่อนก ำหนด ดงันัน้ บรษิทัจะเขำ้ร่วมกำรประมลูโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสสีม้อย่ำงแน่นอน สว่นกรณีของพนัธมติรรำยอื่น บรษิทัยงัไม่เหน็ถงึควำมจ ำเป็น  

2. กำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ รฟม. มีแผนแม่บท  มีกำรวิเครำะห์ปริมำณ
ผู้โดยสำรแต่ละสำยทำงและโครงกำรใดเป็นโครงกำรลงทุนแบบเอกชนร่วมลงทุน 
เพื่อให้เอกชนน ำไปศึกษำต่อเรื่องกำรจรำจรทัง้สำยทำงเป็นอย่ำงไร เช่น โครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสสีม้เชื่อมต่อรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ รถไฟฟ้ำสำยสแีดง และรถไฟฟ้ำ
สำยสเีขยีวช่วงใด ต้องมีกำรจดัท ำแผน เมื่อได้รบัทรำบแผนแล้ว จึงเป็นหน้ำที่ของ
เอกชนที่จะไปพจิำรณำควำมเสีย่งเอง ซึ่งเป็นแผนที่กระทรวงคมนำคมได้เสนอไว้ต่อ
คณะรฐัมนตรีแล้ว ตำมที่ได้มีกำรเสนอข่ำวเรื่องกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ 10 เส้นทำง    
ส่วนโครงกำรรถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำยสำยสเีหลือง กลุ่มผู้ลงทุนของโครงกำรรถไฟฟ้ำ 
สำยสเีหลอืงไดเ้สนอให ้รฟม. มกีำรต่อขยำยเชื่อมต่อรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว ซึ่งในมุมหนึ่ง    
ถอืเป็นโครงกำรทีด่ทีีจ่ะมกีำรเชื่อมต่อขยำย แต่ส่วนทีจ่ะมกีำรขยำยต่อไปนัน้ ท ำใหเ้กดิ
กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรต่อเชื่อมจำกเดิมที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงนิอย่ำงเดยีว
ตอ้งไปเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีวดว้ย จงึท ำใหเ้กดิผลกระทบต่อปรมิำณผูโ้ดยสำร
บำ้ง จำกสมมตฐิำนเดมิทีไ่ดศ้กึษำไวใ้นช่วงทีม่กีำรด ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ
กบั รฟม. ดงันัน้ ผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้เรื่องส่วนแบ่งรำยไดน้ัน้จงึไดร้บัผลกระทบบ้ำง 
ซึ่งบรษิัทไดแ้จ้งให้ รฟม. ทรำบแล้ว และจะพจิำรณำกันว่ำจะหำทำงชดเชยให้บรษิัท
อย่ำงไร 

นายวรวุฒิ กฤติยานิธิ ผู้รบัมอบฉันทะ (ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธ์ิ) สอบถำมเกี่ยวกับ
นโยบำยต่อตำ้นคอรปัชัน่ 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทได้ก ำหนด
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ในบรษิทั โดยไดส้ื่อสำรใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน
รบัทรำบและถอืปฏบิตั ิและเปิดเผยผ่ำนทำงเวบ็ไซตบ์รษิทั และรำยงำนประจ ำปี 
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บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติที่เหมำะสมของกรรมกำร ผู้บริหำร 
พนักงำน ไวใ้นจรรยำบรรณบรษิทั รวมถงึกำรก ำกบัดแูลและควบคุม เพื่อป้องกนักำรทุจรติ
คอร์รัป่ชัน่ในขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน และมหีน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
กำรปฏบิตังิำนจริงเพื่อเป็นกำรป้องกนั และป้องปรำมไม่ให้เกดิกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และมี
ช่องทำงใหร้อ้งเรยีนผ่ำนกรรมกำรตรวจสอบ และเลขำนุกำรบรษิทั 

นายไกรวลัย ์คทวณิช ผู้ถือหุ้น  สอบถำมและเสนอแนะ ดงันี้ 

1. ระบบเติมเงินและออกใบเสร็จรบัเงนิของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง และรถไฟฟ้ำ      
สำยสนี ้ำเงนิโดยที่รถไฟฟ้ำใต้ดินนัน้มี 2 สำย คือ รถไฟฟ้ำสำยสม่ีวง และรถไฟฟ้ำ         
สำยสนี ้ำเงนิ ซึ่งบตัรโดยสำรสำมำรถใช้ได้กบัทัง้สองสำย ไม่มปัีญหำใดๆ กำรเตมิเงนิ
ระหว่ำงสองสำยนัน้สำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ โดยกำรเติมเงินเป็นกำรจ่ำยเงินสด       
ณ สถำนีที่ให้บริกำรทุกสถำนี หลงัจำกกำรเติมเงนิเข้ำบัตรแล้วจะได้รบัใบเสร็จเป็น
หลกัฐำนกลบัมำ เพยีงแต่ในกำรเตมิเงนิเขำ้บตัรโดยสำรนัน้ หำกท ำกำรเตมิที่สถำนีใด
กต็ำมในรถไฟฟ้ำสำยสม่ีวง จะต้องรอใบเสรจ็เป็นระยะเวลำ 1 สปัดำห ์ถงึจะไดใ้บเสรจ็
และต้องไปรบัใบเสรจ็ ณ สถำนีเดมินัน้ๆ ทีท่ ำกำรเตมิเงนิในขณะทีห่ำกเตมิเงนิเขำ้บตัร
ผ่ำนสถำนีให้บรกิำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ จะสำมำรถรบัใบเสรจ็ได้ทนัที ณ เวลำนัน้    
จงึอยำกทรำบว่ำกระบวนกำรหกัล้ำงดุลบัญชี หรอืระบบ Clearing ระหว่ำงรถไฟฟ้ำ
สำยสนี ้ำเงนิและรถไฟฟ้ำสำยสม่ีวงนัน้ท ำงำนอย่ำงไร มวีธิกีำรส่งเงนิอย่ำงไร เนื่องจำก
ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้งำนท ำให้ผู้ใช้เกิดควำมสบัสนและเดือดร้อนจำกกำรใช้
บรกิำรกำรเติมเงนิเขำ้บตัร ณ สถำนีรถไฟฟ้ำสำยสม่ีวง อนัเนื่องจำกกำรต้องรอเวลำ 
ในกำรรบัใบเสรจ็และมคี่ำใชจ่้ำยในกำรเดนิทำงไปรบัใบเสรจ็ โดยแนะน ำว่ำ สำมำรถใช้
เป็นกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์รถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิไดอ้กีดว้ย เนื่องจำกผูโ้ดยสำรจะมี
ควำมมัน่ใจในกำรน ำเงนิเติมบัตรโดยสำรทุกสำยทำงมำใช้งำนผ่ำนเคำน์เตอร์ของ
รถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ บำงรำยอำจเดนิทำงโดยรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิเพื่อเติมเงนิแบบ
ได้รับใบเสร็จทันทีโดยไม่ต้องออกจำกพื้นที่ช ำระค่ำบริกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน     
แล้วขึ้นขบวนถดัไป เพื่อไปยงัปลำยทำงสถำนีรถไฟฟ้ำสำยสม่ีวงของตน โดยไม่ต้อง
เสยีค่ำบรกิำร 

2. กำรที่บริษัทได้มีกำรร่วมกับ TRUE Money Wallet เพื่อเพิ่มช่องทำงให้บริกำรแก่
ผู้บรโิภคมำกขึ้น โดยสำมำรถเติมเงนิเข้ำบัตรโดยสำรรถไฟฟ้ำ MRT ผ่ำนทำงแอพ 
TRUE Money Wallet ได้เลย หำกแต่เมื่อได้มกีำรเตมิเงนิเขำ้บตัรแล้ว จะต้องน ำบตัร
โดยสำรรถไฟฟ้ำ MRT ไปที่สถำนีใดก็ได้ เพื่อท ำกำรอปัเดตข้อมูลเงนิในบตัรโดยสำร
ก่อนจงึจะสำมำรถน ำบตัรไปใช้งำนจำกมูลค่ำที่เตมิเงนิผ่ำน TRUE Money Wallet ได ้
ซึ่งกำรท ำแบบน้ีท ำให้เกดิควำมซ ้ำซ้อนในกำรใช้งำน เหตุใดจงึไม่ท ำใหเ้ป็นขัน้ตอนเดยีว 
เพรำะกำรใช้ระบบธุรกรรม Online นัน้ ก็เพื่อไม่ใหต้้องไปด ำเนินกำรสิง่ใดทำงกำรเงนิ 
ณ สถำนบริกำรอีก  ซึ่ งในที่นี้ คือสถำนี  หรือหำกเป็นแบบนี้ กำรไปเติมเงินเข้ำ          
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บัตรโดยสำรรถไฟฟ้ำ MRT ที่สถำนีแบบดัง้เดิมเลย อำจจะเป็นกำรประหยดัเวลำที ่     
ไม่แตกต่ำงกนัและลดขัน้ตอนกำรใชง้ำนมำกกว่ำหรอืไม่ 

นายวิทูรย์  หทัยรตันา รองกรรมการผู้จดัการ ปฏิบติัการและวิศวกรรมระบบราง  
ชีแ้จงดงันี้ 

1. ชี้แจงเรื่องกำรออกใบเสรจ็รบัเงนิของรถไฟฟ้ำสำยสม่ีวงและรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิว่ำ    
ตำมสญัญำสมัปทำนรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ บรษิทัเป็นผู้ให้บรกิำรเดนิรถและรบัรำยได้
ทัง้หมดบริษัทจึงสำมำรถออกใบเสร็จได้เอง ส่วนตำมสัญญำสัมปทำนรถไฟฟ้ำ        
สำยสีม่ วงนั ้น  บริษัท เป็นผู้ ร ับจ้ำงเดินรถให้กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ ง          
ประเทศไทย (รฟม.) ดงันัน้ รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินกำรออกใบเสรจ็รบัเงนิและบรษิทัจงึจะ
น ำมำใหผู้โ้ดยสำร  

2. กำรเตมิเงนิผ่ำนระบบ TRUE Money Wallet นัน้ เป็นกำรเติมเงนิ Online เขำ้สู่ระบบ
ของบรษิัท แต่เงนิจะเข้ำสู่บัตรโดยสำร Smart Card ได้ ต้องมีกำรน ำบัตร มำอ่ำนที่
เครื่องซึง่ตัง้อยู่ในสถำนี จงึจะสำมำรถน ำเงนิไปใชไ้ด ้

ไม่มผีูใ้ดส่งค ำถำมหรอืควำมคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธำนจงึแจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำวำระนี้ไม่ต้องออก
เสยีงลงคะแนน เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหท้ีป่ระชุมทรำบ  

ทีป่ระชุมรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิ จารณ าอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับ ปี ส้ินสุด                
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ประธำนขอใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั ชีแ้จงรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุมเพือ่พจิำรณำ 

เลขานุการบริษทั ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่ำรำยละเอยีดกำรขออนุมตัใินวำระนี้ ตำมทีป่รำกฏใน
สรุปขอ้มูลทำงกำรเงนิปี 2562 ที่ได้น ำส่งให้ผู้ถอืหุ้นแล้ว และขอ้มูลโดยสรุปตำมวดิทีศัน์ที่
น ำเสนอไปในวำระที ่2 แลว้ 

คณะกรรมกำรพจิำรณำแล้วเหน็ชอบต่องบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรบั   
ปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ซึ่งได้ผ่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชแีลว้ จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิ
และงบก ำไรขำดทุน ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นส่งค ำถำมหรอืแสดงควำมคดิเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวม  

ไม่มผีูใ้ดสง่ค ำถำมหรอืควำมคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธำนจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำลงมต ิ
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เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่ำวำระนี้ต้องผ่ำนมตดิ้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผลกำรนบัคะแนน 

จ ำนวนเสยีงทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในวำระนี้   9,806,303,729 เสยีง 

เหน็ดว้ย 9,805,052,957 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9960 

ไม่เหน็ดว้ย 394,433 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0040 

งดออกเสยีง 856,339 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง  

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมมีติด้วยเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
อนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล 

ประธำนขอใหน้ำงพเยำว ์ มรติตนะพร กรรมกำรผูจ้ดักำร ชีแ้จงรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

นางพเยาว์  มริตตนะพร  กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำบรษิทัมกี ำไรสุทธติำม          
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรปี 2562 เป็นเงนิ 2,924 ลำ้นบำท และไม่มขีำดทุนสะสม บรษิทัจงึสำมำรถ
พจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ำมขอ้บงัคบัของบรษิทั  

บริษัทต้องจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยส ำหรับปี  2562 ในอัตรำร้อยละ 5                    
ของก ำไรสุทธ ิเป็นเงนิ 146.2 ลำ้นบำท  

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่26 กุมภำพนัธ์ 2563 พจิำรณำงบกำรเงนิของบรษิทัแลว้ 
เห็นว่ำในปี 2562 บรษิัทมกี ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นเงนิ 2,923,625,882 บำท                 
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบังวดครึ่งปีหลงัของปี 2562   
โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธใินอตัรำหุน้ละ 0.09 บำท เป็นเงนิ 1,375.65 ลำ้นบำท 

จำกกำรที่บริษัทเลื่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 บริษัทได้พิจำรณำ          
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแทนกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อลด
ผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้จำกกำรเลื่อนกำรประชุมดงักล่ำว 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท เมื่อวนัที่ 9 เมษำยน 2563 ได้มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผล
ระหว่ำงกำลแทนกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีแก่ผู้ถอืหุน้ ซึ่งเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรของบรษิัท       
ณ  วันที่  31 ธันวำคม 2562 ในอัต รำหุ้ นละ 0.09 บำท  เป็น เงิน  1,375.65 ล้ ำนบำท            
โดยได้ จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวดครึ่ งปีหลังให้แก่ ผู้ ถือหุ้นไปแล้วเมื่ อวันศุกร์                  
ที ่8 พฤษภำคม 2563  
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ดงันัน้ เมื่อรวมกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลส ำหรบังวดครึ่งปีแรกของปี  2562 ตำมมต ิ     
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท เมื่อวนัที่ 9 สงิหำคม 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.06 บำทแล้ว 
บรษิทัได้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2562 รวมเป็น 2 ครัง้ เท่ำกบั
อตัรำหุน้ละ 0.15 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 2,292.75 ลำ้นบำท 

คณะกรรมกำรพจิำรณำเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัดิงันี้ 

1.  อนุมตัจิดัสรรเงนิก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยส ำหรบัปี 2562 เป็นเงนิ 146.2 ลำ้นบำท  
2.  อนุมตังิดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2562 เนื่องจำกมกีำรจ่ำยเงนิ

ปันผลระหว่ำงกำลแลว้ 2 ครัง้ 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นส่งค ำถำมหรอืแสดงควำมคดิเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวม  

ไม่มผีูใ้ดสง่ค ำถำมหรอืควำมคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธำนจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ 

เลขานุการบริษัท  ชี้แจงว่ำวำระนี้ต้องผ่ำนมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผลกำรนบัคะแนน 

จ ำนวนเสยีงทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในวำระนี้   9,806,453,829 เสยีง 

เหน็ดว้ย 9,806,087,096 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9964 

ไม่เหน็ดว้ย 357,631 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0036 

งดออกเสยีง 9,102 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง   

ที่ประชุมมมีติด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
อนุมตัดิงันี้  

1.  อนุมตัจิดัสรรเงนิก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยส ำหรบัปี 2562 เป็นเงนิ 146.2 ลำ้นบำท  
2.  อนุมตังิดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2562 เนื่องจำกมกีำรจ่ำยเงนิ

ปันผลระหว่ำงกำลแลว้ 2 ครัง้ 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่ง
ตามวาระ 

ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ก่อนเริม่กำรพิจำรณำในวำระนี้กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่ง             
ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ ขอไม่เขำ้ร่วมประชุมจนกว่ำจะพจิำรณำวำระนี้แลว้เสรจ็ 

ประธำนขอใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั ชีแ้จงรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุมเพือ่พจิำรณำ 
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เลขานุการบริษทั ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่ำตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัก ำหนดใหก้รรมกำรออกจำก
ต ำแหน่ง 1 ใน 3 ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี โดยใหก้รรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่ง
นำนทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ซึง่อำจถูกเลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหมก่ไ็ด ้

ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 นี้ กรรมกำรที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระ 6 คน คอื     
นำยสุพงศ์  ชยุตสำหกิจ  นำยพงษ์สฤษดิ ์ ตันติสุวณิชย์กุล  ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ์     
นำงพเยำว ์ มรติตนะพร  นำยวฑิูร  เตชะทศันสุนทร  พลเอกเชษฐำ  ฐำนะจำโร และจำก
กำรที่บรษิัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำร
ล่วงหน้ำนัน้ ไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบริษัทโดยไม่รวมกรรมกำรที่ได้รบักำรเสนอชื่อ พิจำรณำบุคคลที่ได้รับ     
เสนอชื่อแล้วเห็นว่ำมคีุณสมบัติเหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบรษิัท และได้ปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร โดยให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท
ตลอดระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง และบุคคลที่เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระสำมำรถให้
ควำมเหน็ไดอ้ย่ำงเป็นอสิระและมคีุณสมบตัเิป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งแลว้                  

โดยบุคคลที่ได้รบักำรเสนอชื่อในครัง้นี้ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลัน่กรองและกำรพิจำรณำ        
ด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวงั คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำร     
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ จงึเหน็ควรเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิำรณำอนุมตัิ
แต่งตัง้กรรมกำรทีพ่น้ต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 6 คน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

ซึ่งมีรำยละเอียดข้อมูลของบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำร อยู่ในหนังสือเชิญประชุม       
หน้ำ 35 - 51  

ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมหรอืแสดงควำมคดิเหน็ลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวม  

เลขานุการบริษทั  อ่ำนค ำถำมทีผู่ถ้อืหุน้สง่ค ำถำมล่วงหน้ำ ดงันี้ 

ค าถามล่วงหน้าจาก บลจ.ไทยพาณิชย ์ สอบถำมว่ำนำยวฑิูร เตชะทศันสุนทร และพลเอก
เชษฐำ ฐำนะจำโร กรรมกำรอสิระทัง้สองท่ำนนัน้ไดด้ ำรงต ำแหน่งมำแลว้ทัง้สิน้ กีว่ำระ 

เลขานุการบริษทั  ชี้แจงว่ำ กรรมกำรอสิระทัง้สองท่ำนไดร้บัแต่งตัง้ ตัง้แต่ 30 ธนัวำคม 2558 
และออกจำกด ำรงต ำแหน่งและตัง้กลบัมำใหม่จำกที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560  
ด ำรงต ำแหน่งมำแลว้ 2 วำระ 

ไม่มผีู้ใดส่งค ำถำมหรอืควำมคิดเห็นเพิ่มเตมิ ประธำนที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ          
ลงมติและเพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงแต่งตัง้
กรรมกำรทัง้ 6 คน แยกเป็นรำยบุคคล   

เลขานุการบริษัท  ชี้แจงว่ำวำระนี้ต้องผ่ำนมติด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่ง             
มำประชุม และออกเสยีงลงคะแนน เพื่อควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสยีงและสำมำรถ
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ตรวจสอบได้ในภำยหลงั  ส ำหรบัวำระนี้บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมดว้ยตนเองทุกรำย เพื่อน ำไปใชใ้นกำรตรวจนับคะแนนเสยีงตำมแนวทำงปฏบิตัขิอง 
ก.ล.ต. ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะบรษิัทจะตรวจสอบกำรลงคะแนนตำมเจตนำทีร่ะบุไวใ้น
หนงัสอืมอบฉนัทะ 

ผลกำรนบัคะแนนเป็นรำยบุคคล ดงันี้ 

1. นำยสุพงศ ์ ชยุตสำหกจิ   

จ ำนวนเสยีงทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในวำระนี้    9,806,457,880 เสยีง 

เหน็ดว้ย 8,964,693,049 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 91.4166 

ไม่เหน็ดว้ย 841,721,496 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   8.5834 

งดออกเสยีง 43,335 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง   

2. นำยพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิุวณิชยก์ุล        

จ ำนวนเสยีงทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในวำระนี้    9,806,457,880  เสยีง 

เหน็ดว้ย 9,405,709,411 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 95.9143 

ไมเ่หน็ดว้ย 400,655,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   4.0857 

งดออกเสยีง 93,335 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง   

3. ดร.สมบตั ิ กจิจำลกัษณ์ 

จ ำนวนเสยีงทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี    9,806,457,880  เสยีง 

เหน็ดว้ย 9,765,815,429 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5860 

ไม่เหน็ดว้ย 40,599,116 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.4140 

งดออกเสยีง 43,335 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง   

4. นำงพเยำว ์ มรติตนะพร   

จ ำนวนเสยีงทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในวำระนี้    9,806,457,880  เสยีง 

เหน็ดว้ย 9,765,815,429 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5860 

ไม่เหน็ดว้ย 40,599,116 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.4140 

งดออกเสยีง 43,335 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง   
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5. นำยวฑิูร  เตชะทศันสุนทร   

จ ำนวนเสยีงทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในวำระนี้   9,806,457,880  เสยีง 

เหน็ดว้ย 9,795,869,231 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9956 

ไม่เหน็ดว้ย 432,583 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0044 

งดออกเสยีง 10,156,066 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง  

6. พลเอกเชษฐำ  ฐำนะจำโร 

จ ำนวนเสยีงทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี   9,806,457,880  เสยีง 

เหน็ดว้ย 9,703,063,908 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.9464 

ไม่เหน็ดว้ย 103,324,872 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   1.0536 

งดออกเสยีง 69,100 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง   

ประธำนขอใหเ้ชญิกรรมกำรทัง้ 6 คนกลบัเขำ้ทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมมีติด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
แยกเป็นรำยบุคคลอนุมตัแิต่งตัง้กรรมกำรที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 6 คน กลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ดังนี้  1. นำยสุพงศ์  ชยุตสำหกิจ  2. นำยพงษ์สฤษดิ ์    
ตนัติสุวณิชย์กุล  3. ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ์  4. นำงพเยำว์  มรติตนะพร  5. นำยวิฑูร     
เตชะทศันสุนทร  และ  6. พลเอกเชษฐำ  ฐำนะจำโร 

ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธำนขอใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั ชีแ้จงรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุมเพือ่พจิำรณำ 

เลขานุการบริษทั ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่ำตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัก ำหนดว่ำ กรรมกำรมสีทิธิ
ได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตำมขอ้บงัคบัหรอืตำมทีท่ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้จะอนุมตั ิ 

บรษิทัไดพ้จิำรณำใหค้่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมแก่กรรมกำร โดยมหีลกัเกณฑใ์นกำรพจิำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรตำมทีป่รำกฏในหนงัสอืเชญิประชุม หน้ำ 52 - 53 

คณะกรรมกำรบรษิัทมมีติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ      
จึงเห็นควรน ำเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร ดงันี้ 
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1. โบนสักรรมกำรส ำหรบัปี 2562 เท่ำกบัปี 2561 ในวงเงนิไม่เกนิ 21 ลำ้นบำท 

2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2563 เท่ำกบัปีทีผ่่ำนมำ ในวงเงนิไม่เกนิ 18 ลำ้นบำท   

โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนังสอืเชญิประชุม หน้ำ 52 - 53 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นส่งค ำถำมหรอืแสดงควำมคดิเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวม  

ไม่มผีูใ้ดสง่ค ำถำมหรอืควำมคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธำนจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ 

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่ำวำระนี้ต้องผ่ำนมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม  

ผลกำรนบัคะแนน 

จ ำนวนเสยีงทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในวำระนี้            9,806,457,880    เสยีง 

เหน็ดว้ย 9,770,143,738 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6297 

ไม่เหน็ดว้ย 36,172,407 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.3689 

งดออกเสยีง 141,735 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0014 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0 

ทีป่ระชุมมมีตดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นซึ่ง
มำประชุมอนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรตำมทีเ่สนอ ดงันี้ 

1. โบนัสกรรมกำรส ำหรบัปี 2562 เท่ำกบัปี 2561  ในวงเงนิไม่เกนิ 21 ลำ้นบำท 

2. คำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2563 เท่ำกบัปีทีผ่่ำนมำ ในวงเงนิไม่เกนิ 18 ลำ้นบำท   

ระเบียบวาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน  

ประธำนขอให้นำยวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับ                                                                                                                                    
กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดค่ำตอบแทนต่อทีป่ระชุม 

นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่ำ ที่ประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ำยจัดกำรถึง     
ควำมน่ำเชื่อถอื ควำมเป็นอสิระ ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรปฏบิตังิำนสอบบญัช ีกำรให้
ค ำปรึกษำในมำตรฐำนกำรบัญชี กำรรบัรองงบกำรเงนิได้ทันเวลำ และควำมเหมำะสมของ
ค่ำตอบแทน และมมีตใิหน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำน ำเสนอที่ประชุมผูถ้อืหุน้                       
เพือ่แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบัปี 2563 ดงันี้ 
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1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีำกบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทส ำหรบั  
ปี 2563 โดยให ้นำงสำวอศิรำภรณ์ วสิุทธญิำณ หรอืนำงสำวสุพรรณี ตรยิำนนัทกุล หรอื
นำงสำววธู ขยนักำรนำว ีแห่งบรษิัท ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัช ี               
มอี ำนำจตรวจสอบและลงนำมรบัรองงบกำรเงนิของบรษิทัในปี 2563 

ทัง้นี้ ผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อข้ำงต้นนัน้ ยงัเป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทย่อย คอื บรษิัท         
ทำงด่วนกรุงเทพเหนือ จ ำกดั และ บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์ จ ำกดั ซึ่งผู้สอบ
บัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอมำนัน้ไม่มีควำมสมัพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบรษิัท หรือ
บรษิทัย่อย ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด 

2. ก ำหนดค่ำสอบบญัชสี ำหรบัปี 2563 เป็นเงนิไม่เกนิ  4.24 ลำ้นบำท 

เมื่อเปรยีบเทียบกับค่ำสอบบัญชีในปีก่อนเพิ่มขึ้น 220,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 5.47 
และเปรยีบเทียบกับค่ำเฉลี่ยค่ำสอบบัญชีของบรษิัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน 
พบว่ำค่ำตอบแทนสอบบญัชขีองบรษิทัมคีวำมเหมำะสม ทัง้นี้ บรษิทัไดป้ระสำนกบัส ำนกังำน 
สอบบัญชีที่อยู่ ในระดับเดียวกันอีก 3 รำย คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์  คู เปอร์ส               
เอบีเอเอส จ ำกัด บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด และบริษัท          
เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั โดยทัง้ 3 รำย ไม่ไดย้ื่นขอ้เสนอสอบบญัช ี 

โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนังสอืเชญิประชุม หน้ำ 54 - 55 

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำคณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเสนอ  จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนด
ค่ำตอบแทนส ำหรบัปี 2563 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นส่งค ำถำมหรอืแสดงควำมคดิเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวม  

ไม่มผีูใ้ดสง่ค ำถำมหรอืควำมคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธำนจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ  

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่ำวำระนี้ต้องผ่ำนมตดิ้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผลกำรนบัคะแนน 

จ ำนวนเสยีงทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในวำระนี้   9,806,457,880 เสยีง 

เหน็ดว้ย 9,805,945,412 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9960 

ไม่เหน็ดว้ย 394,533 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0040 

งดออกเสยีง 117,935 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง   
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ที่ประชุมมมีติด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
อนุมตัิแต่งตัง้นำงสำวอิศรำภรณ์  วสิุทธิญำณ หรอืนำงสำวสุพรรณี  ตรยิำนันทกุล หรอื
นำงสำววธู ขยนักำรนำว ีแห่งบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั คนหนึ่งคนใดเป็นผูส้อบบญัชี
ประจ ำปี 2563 มอี ำนำจตรวจสอบและลงนำมรบัรองงบกำรเงนิของบรษิทัในปี 2563 โดยมี
คำ่ตอบแทนไม่เกนิ 4,240,000  บำท 

ระเบยีบวาระท่ี 8 พิจารณาทบทวนการปฏิบติัตามข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง า
กิจการโดยคนต่างด้าว 

ประธำนขอใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั ชีแ้จงรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุมเพือ่พจิำรณำ 

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำตำมทีบ่รษิทัเขำ้ด ำเนินธุรกจิกำรพฒันำเชงิพำณิชย์
ของโครงกำรรถไฟฟ้ำใต้ดินสำยเฉลิมรัชมงคล และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน           
สว่นต่อขยำย ซึ่งธุรกจิดงักล่ำวรวมถงึกำรใหบ้รกิำรโทรคมนำคมนัน้ บรษิทัไดร้บัใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรโทรคมนำคมแบบที่สองที่มโีครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง เมื่อวนัที ่
19 กนัยำยน 2561 ซึ่งตำมประกำศคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน์ และ
กจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เรื่อง กำรก ำหนดขอ้หำ้มกำรกระท ำที่มลีกัษณะเป็น
กำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2555 (ประกำศฯ) ก ำหนดให้ผู้ประกอบกจิกำร
โทรคมนำคมก ำหนดและทบทวนกำรกระท ำที่มลีกัษณะเป็นกำรครอบง ำก ิจกำรโดย  
คนต่ำงด้ำวจ ำนวน 8 ขอ้ ตำมทีร่ะบุไวใ้นบญัชทีำ้ยประกำศฯ ดงันี้ 
(1)  กำรครอบง ำกจิกำรผ่ำนกำรให้คนต่ำงด้ำว ตวัแทน หรอืตวัแทนเชดิเขำ้มำถอืหุน้ไม่ว่ำ

โดยทำงตรงหรอืทำงออ้มเพือ่หลกีเลีย่งประกำศฉบบันี้ 
(2)  กำรครอบง ำกจิกำรผ่ำนกำรถอืหุ้นโดยคนต่ำงด้ำวเอง หรอืถือผ่ำนผู้แทนหรอืตวัแทน

ของคนต่ำงด้ำว โดยหุ้นดงักล่ำวมสีทิธพิเิศษในกำรออกเสยีงลงมตใินกำรประชุมผู้ถอื
หุ้นเกนิกว่ำสดัส่วนจ ำนวนหุ้นที่ถือไว้จรงิ ถอืเป็นหุ้นที่มสีทิธพิเิศษเหนือกว่ำหุ้นที่ถือ
โดยผูม้สีญัชำตไิทย 

(3)  กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรที่คนต่ำงด้ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรอืทำงอ้อมในกำรก ำหนดนโยบำย กำรบรหิำรจดักำร กำรด ำเนินงำน หรอื
กำรแต่งตัง้กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรระดบัสงู 

(4)  กำรครอบง ำกจิกำรผ่ำนกำรมนีิตสิมัพนัธ์กบัแหล่งทีม่ำของเงนิทุนและเงนิกู้จำกคนต่ำง
ด้ำวหรอืนิตบิุคคลในเครอื อำท ิกำรค ้ำประกนัเงนิกู้ กำรให้กู้เงนิในอตัรำดอกเบี้ยต ่ำกว่ำ
รำคำตลำด กำรประกนัควำมเสีย่งทำงธุรกจิ หรอืกำรใหส้นิเชื่อ ทัง้นี้ในลกัษณะที่มกีำร
เลอืกปฏบิตั ิ

(5)  กำรครอบง ำกจิกำรผ่ำนกำรท ำสญัญำเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทำงปัญญำ สญัญำแฟรนสไ์ชส ์
(Franchise) หรอืสญัญำที่ให้สทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวกบัคนต่ำงด้ำวหรอืนิตบิุคคลในเครอื 
และสญัญำดงักล่ำวมีผลเป็นกำรถ่ำยโอนค่ำใช้จ่ำยและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่               
คนต่ำงดำ้ว 
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(6)  กำรครอบง ำกจิกำรผ่ำนกำรท ำสญัญำจดัซื้อจดัจำ้งหรอืสญัญำจำ้งบรหิำรกบัคนต่ำงดำ้ว
หรอืนิตบุิคคลในเครอื หรอืลูกจำ้ง หรอืพนักงำนของคนต่ำงด้ำวหรอืนิตบิุคคลในเครอื 
และสญัญำดงักล่ำวมีผลเป็นกำรถ่ำยโอนค่ำใช้จ่ำยและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่        
คนต่ำงดำ้ว 

(7)  กำรครอบง ำกจิกำรผ่ำนกำรร่วมประกอบกิจกำรกบัคนต่ำงด้ำวหรอืนิติบุคคลในเครอื
โดยมกีำรจดัสรรหรอืแบ่งต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรในลกัษณะที่มผีลเป็นกำรถ่ำย
โอนค่ำใชจ่้ำยและผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่ำงดำ้ว 

(8)  กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรท ำธุรกรรมในลกัษณะโอนรำคำ (Transfer Pricing) หรอื
สมยอมดำ้นรำคำกบัคนต่ำงดำ้วหรอืนิตบิุคคลในเครอื  

โดยในปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทไม่มกีำรด ำเนินกำรใดๆ ที่เป็นพฤตกิำรณ์และสถำนภำพที่ขดัต่อ        
ขอ้หำ้มกำรกระท ำทีม่ลีกัษณะเป็นกำรครอบง ำกจิกำรโดยคนต่ำงดำ้วแต่อย่ำงใด 

คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบรษิัทได้มีกำรปฏิบัติไม่ขดัต่อข้อห้ำมกำรกระท ำ             
ที่มีลักษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว และไม่มีกำรกระท ำใดๆ ที่เข้ำข่ำย                 
เป็นกำรครอบง ำกจิกำรโดยคนต่ำงด้ำว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิำรณำอนุมตัิ       
กำรทบทวนกำรปฏิบัติตำมข้อห้ำมกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดย              
คนต่ำงด้ำว เพื่อยื่นต่อคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำต ิ(กสทช.) ต่อไป 

โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนังสอืเชญิประชุม หน้ำ 56 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นส่งค ำถำมหรอืแสดงควำมคดิเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวม  

เลขานุการบริษทั  อ่ำนค ำถำมทีผู่ถ้อืหุน้สง่ค ำถำมล่วงหน้ำ ดงันี้ 

ค าถามล่วงหน้าจาก บลจ. ไทยพาณิชย ์ สอบถำมดงันี้ 

1. สำเหตุทีต่อ้งมวีำระนี้บรรจุเขำ้อยู่ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 

2. หำกวำระนี้ได้รบัลงมติเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถอืหุ้นจะได้รบัประโยชน์ หรอื
เสยีประโยชน์อย่ำงไร 

3. หำกวำระนี้ไม่ไดร้บัลงมตเิหน็ชอบจำกที่ประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัประโยชน์ หรอื
เสยีประโยชน์อย่ำงไร 

4. มคีวำมจ ำเป็นตอ้งขอมตจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นทุกปีหรอืไม่ 

5. เหตุใดจึงขออนุมัติเฉพำะโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน และโครงกำรรถไฟฟ้ำ         
สำยสนี ้ำเงนิสว่นต่อขยำย โดยไม่ขออนุมตัขิองโครงกำรโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสม่ีวง 
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เลขานุการบริษทั  ชีแ้จงดงันี้ 

1.  ตำมที่บริษัทด ำเนินธุรกิจพัฒนำเชิงพำณิชย์โครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสีน ้ ำเงิน โดย
ให้บรกิำรโทรคมนำคม บรษิัทได้รบัใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 2 
ซึ่งมโีครงข่ำยของตนเองจำกคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์ และ
กจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ(กสทช.) ซึ่งบรษิทัต้องปฏบิตัติำมประกำศ กสทช. เรื่อง              
กำรก ำหนดข้อห้ำมกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว          
พ.ศ. 2555 ซึ่งในขอ้ 7 ของประกำศดงักล่ำวได้ก ำหนดให้ ผูร้บัใบอนุญำตก ำหนดหรอื
ทบทวนข้อห้ำมกำรกระท ำที่มลีกัษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำวยื่นต่อ 
กสทช. พรอ้มค ำรบัรองซึง่ลงนำม 
โดยผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนันิตบิุคคลว่ำจะไม่ด ำเนินกำรใด ๆ อนัเป็นกำรขดัต่อขอ้หำ้ม
ดงักล่ำว ไม่ว่ำขอ้หนึ่งขอ้ใด ทัง้นี้ตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีำรที่ก ำหนดไว้ใน
ประกำศนี้ ขอ้ห้ำมตำมวรรคหนึ่งต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รบั
ใบอนุญำตด้วย  ผู้รบัใบอนุญำตต้องไม่กระท ำกำร หรอืยนิยอมใหผู้้ใดกระท ำกำรอนัมี
ลกัษณะเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมวรรคหนึ่ง ในแต่ละปีผู้รบัใบอนุญำตมีหน้ำที่ต้อง
รำยงำนพฤตกิำรณ์และสถำนภำพกำรครอบง ำกจิกำรให ้กสทช. ทรำบ ภำยใน 30 วนั      
นบัแต่วนัทีม่กีำรประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 

2.    กรณีทีไ่ด้รบัลงมตเิหน็ชอบบรษิทัสำมำรถด ำเนินธุรกจิให้บรกิำรโครงข่ำยต่อไปได้ ซึ่ง
จะก่อใหเ้กดิรำยไดแ้ก่บรษิทั 

3.    กรณีที่ไม่ได้รบัลงมตเิหน็ชอบบรษิทัอำจจะถูกยกเลกิใบอนุญำตจำก กสทช. ส่งผลให้
ไม่สำมำรถด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรโครงข่ำยแบบนี้ได ้ 

4.   มคีวำมจ ำเป็น เนื่องจำกในแต่ละปีผู้รบัใบอนุญำตมหีน้ำที่ต้องรำยงำนพฤตกิำรณ์และ
สถำนภำพกำรครอบง ำกิจกำรให้  กสทช . ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ม ี          
กำรประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 

5.    ปัจจุบนับรษิทัยงัไดส้ทิธใินกำรพฒันำเชงิพำณิชยเ์ฉพำะโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ 
และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย ยงัไม่ครอบคลุมถงึโครงกำรรถไฟฟ้ำ     
สำยสม่ีวง 

ไม่มผีูใ้ดสง่ค ำถำมหรอืควำมคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธำนจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ  

เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่ำวำระน้ีต้องผ่ำนดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 

 

 



  

 
30 

ผลกำรนบัคะแนน 

จ ำนวนเสยีงทีเ่ขำ้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงในวำระนี้ 9,806,477,461 เสยีง 

เหน็ดว้ย 9,806,052,961 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9957 

ไมเ่หน็ดว้ย 391,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0040 

งดออกเสยีง 33,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0003 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0 

ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำ
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิำรทบทวนกำรปฏบิตัติำมขอ้หำ้มกำรกระท ำที่
มีลักษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว  เพื่ อให้สอดคล้องกับประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ
(กสทช.) พ.ศ. 2555 

ระเบยีบวาระท่ี 9 เรือ่งอ่ืนๆ 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นส่งค ำถำมหรอืแสดงควำมคดิเห็นลงในใบค ำถำม และส่งให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวม  

ผูถ้อืหุน้มคี ำถำมในหอ้งประชุม ดงันี้ 

นายยอดชาย สิงห์สถิตย์สุข ผู้ถือหุ้น   สอบถำมเกี่ยวกับนโยบำยกำรตลำดเพื่อให้         
นกัลงทุนต่ำงชำต/ินกัลงทนุรุ่นใหม่ลงทุนในหุน้บรษิทั เพือ่ใหร้ำคำหุน้ปรบัตวัสงูขึน้ 

นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชย์กลุ กรรมการบริษัท  ชี้แจงว่ำ หลงัจำกที่บรษิัทได้มกีำร             
ควบรวมกจิกำรได้มผีู ้ถอืหุ ้นและกองทุน หรอืผู้ถอืหุ ้นที่เป็นต่ำงชำตเิพิม่ขึ้น โครงสร้ำง             
ผู้ถอืหุ้นพฒันำในทศิทำงทีด่ที ัง้ผูถ้อืหุน้ในประเทศและต่ำงประเทศ ทีผ่่ำนมำบรษิทัไดด้ ำเนิน
ภำรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ 1) กำรควบรวมกิจกำร 2) ด ำเนินโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงินได้ตำมแผน โดยเปิดให้บรกิำรเร็วกว่ำก ำหนด 3) เจรจำต่อสญัญำ
สมัปทำนโครงกำรทำงด่วนขัน้ที่ 2 กบั กทพ. ได้ผลลพัธ์ตำมที่คำดกำรณ์ไว ้และยุตปัิญหำ  
ขอ้พพิำทกบั กทพ.ไดส้ ำเรจ็ เพื่อควำมสบำยใจของผูถ้อืหุ้นปัจจุบนัและผู้ถอืหุ้นรำยใหม่จะ
ได้สนใจลงทุนในบรษิัทมำกขึ้น ผลก ำไรในปีนี้ หำกไม่เกดิสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคโควดิ - 19 จะเป็นปีทีด่มีำกของบรษิทั คำดกำรณ์ว่ำในไตรมำส 3-4 สถำนกำรณ์จะกลบั
เขำ้สูส่ภำวะปกต ิ 

ในส่วนกลยุทธ์กำรตลำดนัน้ จะมีกำรเจรจำกับผู้ลงทุนในบริษัทรำยใหม่ๆ ซึ่งบริษัทมี
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีสม้ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสม่ีวงใต้ และทำงพเิศษซึ่งเป็นโครงกำร
ส ำคญั เป็นกำรเติบโตที่บรษิัทต้องด ำเนินกำรให้ส ำเร็จ เพื่อดึงดูดผู้ลงทุนรำยใหม่ให้มำ
ลงทุนในบรษิทัมำกยิง่ขึน้ เหตุกำรณ์ควำมคลุมเครอืในอดตีตลอดระยะเวลำ 3-4 ปีทีผ่่ำนมำ
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จะไม่เกิดขึ้นอกีต่อไป ภำยหลงัพ้นสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ - 19  บรษิัท  
คงไดด้ ำเนินกลยุทธก์ำรตลำดไปสูผู่ล้งทุนมำกขึน้ 

นายณัฐพงศ ์ทวีวิบูลยท์รพัย ์ผู้ถือหุ้น  สอบถำมว่ำ บรษิทัใชเ้งนิประมูลโครงกำรรถไฟฟ้ำ      
สำยสีส้มจ ำนวนเท่ำไร และควำมเป็นไปได้ที่จะชนะประมูลโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้มม ี  
มำกน้อยเพยีงใด 

นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชย์กลุ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสสีม้   
ม ี2 ส่วน คอื ส่วนที่ 1) กำรก่อสร้ำงส่วนตะวนัตก จ ำนวน 90,000 ล้ำนบำท ซึ่งรฐับำลจะ
จ่ำยคืนเงินลงทุนทัง้หมดให้แก่เอกชน  ส่วนที่ 2) กำรเดินรถ จ ำนวน 30,000 ล้ำนบำท 
เอกชนเป็นผูล้งทุน และไดผ้ลตอบแทนเป็นรำยไดต้ำมสญัญำสมัปทำน ผูร้บัสมัปทำนจะเป็น
ผู้รบัภำระ ในส่วนนี้คล้ำยกบัโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ ทัง้นี้บรษิัทมีควำมพร้อมอย่ำง
เต็มที่ในกำรประมูล และจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงแน่นอน ส่วนบริษัทจะชนะ        
กำรประมูลหรือไม่นัน้ไม่สำมำรถตอบได้ แต่มัน่ใจว่ำบรษิัทมีศักยภำพและต้นทุนที่ดีใน    
กำรประมลูแขง่ขนัโครงกำรนี้ 

นายพงษ์สุวรรณ เตชาวุฒิชยั ผู้ถือหุ้น สอบถำมเกี่ยวกบัรำยไดจ้ำกธุรกจิรถไฟฟ้ำใต้ดนิ                 
ณ ปัจจุบนั เมื่อเทียบก่อนเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ –19 เป็นจ ำนวน
เท่ำใด และมคีวำมคำดหวงัรำยไดห้ลงัเปิดโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิไวเ้ท่ำใด 

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จดัการ  การเงิน ชีแ้จงเกี่ยวกบัรำยได ้              
โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คอื 1) ช่วงก่อนกำรเปิดให้บรกิำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย                
มรีำยได้ค่ำโดยสำรประมำณ 7-8 ล้ำนบำทต่อวนั  2) ช่วงหลงัจำกเปิดให้บรกิำรส่วนต่อขยำย
แล้ว มีรำยได้ประมำณ  10 ล้ำนบำทต่อวัน ซึ่ งเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 20-30 และ           
ช่วงที่  3) ช่วงหลงัเปิดให้บรกิำรโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิครบทัง้สำยทำง คำดว่ำจะมี
รำยได้ค่ำโดยสำรประมำณ 12 ล้ำนบำทต่อวนั แต่เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19    
ท ำใหผู้โ้ดยสำรลดลง 

นางสาวศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์ ผู้ถือหุ้น แนะน ำว่ำ บรษิัทประสบกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคโควดิ - 19 เป็นเหตุให้กระทบต่อผลก ำไร ดงันัน้บรษิัทควรพิจำรณำลดโบนัสให้
เหมำะสมกบัสภำวะก ำไร 

นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงว่ำ เมื่อถงึเวลำบรษิทัจะน ำปัจจยัต่ำงๆ                 
ทีส่ง่ผลกระทบมำประกอบกำรพจิำรณำใหเ้หมำะสม 

นายนพวิชญ ์สุรเลิศรงัสรรค ์ผู้ถือหุ้น สอบถำมดงันี้ 

1. ระบบตัว๋ร่วม (บตัรแมงมุม) บตัรรถไฟฟ้ำใต้ดนิร่วมกนัระหว่ำงบรษิทั และรถไฟฟ้ำบทีเีอส      
ว่ำอยู่ในขัน้ตอนใด 
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2. ควำมเป็นไปไดข้องบรษิทัที่จะเป็นผู้รบัสมัปทำนทำงด่วนสำยพระรำม 3 – ดำวคะนอง          
ทีก่ ำลงัก่อสรำ้งในปัจจุบนั 

นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ลุ กรรมการบริษทั  ชีแ้จงดงันี้ 

1. ส ำหรับระบบตัว๋ร่วม (บัตรแมงมุม) กระทรวงคมนำคมได้ด ำเนินกำรเร่งรัดแล้ว                     
ซึง่ รฟม. อยู่ระหว่ำงกำรศกึษำ ซึ่งโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ และโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสม่ีวง ในปัจจุบนัสำมำรถใชค้วบคู่กนัได ้อย่ำงไรกต็ำม ในสว่นรถไฟฟ้ำบทีเีอสไดร้บั
สมัปทำนจำกหน่วยงำนภำครฐัอื่นซึ่งไม่ใช่ รฟม. ซึ่งปลำยปีนี้น่ำจะมคีวำมชดัเจนมำก
ยิง่ขึน้ 

2. โครงกำรทำงด่วนสำยพระรำม 3 - ดำวคะนองนี้ รฐับำลอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ บรษิัทจึง
ขอดคูวำมชดัเจนจำกผลกำรศกึษำก่อน 

นางสาวพรนภา ผดุงเกียรติวงศ์  ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำบรษิัทมนีโยบำยช่วยผู้โดยสำร
รถไฟฟ้ำ โดยออกบัตรเหมำจ่ำยรำยเดือนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ - 19 
หรอืไม่ หำกมนีโยบำยเป็นอย่ำงไร 

ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์  กรรมการผู้จดัการ  ชี้แจงว่ำเรื่องตัว๋รำยเดือนอยู่ระหว่ำงกำร
เจรจำกบั รฟม. ในส่วนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิสำมำรถด ำเนินกำรได้ทนัที แต่หำก
ต้องใช้บริกำรร่วมกับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยอื่นก็จะต้องมีกำรจัดสรรร่วมกันก่อนกำร
ด ำเนินกำร 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถำมและมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. กำรนัง่ตดิกนับนรถไฟฟ้ำเป็นสภำวะปกตทิีค่วรกระท ำแลว้หรอืไม่ 

2. จะมกีำรเปิดรถไฟฟ้ำใตด้นิ หรอืทำงพเิศษสำยใหม่หรอืไม่ ถำ้ม ีเปิดใชบ้รกิำรเมื่อใด 

3. กำรประมลูโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยใหม่ ในปัจจุบนัมคีวำมยำกล ำบำกหรอืไม่ มปัีจจยั
อะไรบำ้ง 

4. เสนอใหม้โีฆษณำ Billboard ทำงเขำ้ MRT เพิม่เตมิ 

ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์  กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี้  

1. ขณะนี้ยงัถือว่ำยงัไม่ใช่ภำวะปกติที่ผู้โดยสำรควรจะนัง่ติดกัน เดิมบริษัทมีขบวนรถ
ทัง้หมด 19 ขบวน ปัจจุบันมี 35 ขบวน เมื่อเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค    
โควดิ – 19 บรษิทัได้น ำรถมำให้บรกิำรทัง้หมดเป็นไปตำมนโยบำยรฐับำล เพื่อให้เกิด
ระยะห่ำงทำงสงัคม ผู้โดยสำรรถไฟฟ้ำที่ใช้บรกิำรในปัจจุบันถือว่ำมีจ ำนวนน้อยเมื่อ
เทยีบสดัสว่นผูโ้ดยสำรตำมควำมเป็นจรงิทีส่ำมำรถรองรบัไดม้ำกกว่ำปัจจุบนัถงึ 3 เท่ำ 
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2. กำรเปิดให้บรกิำรรถไฟฟ้ำสำยใหม่ด ำเนินกำรโดยกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย จึงไม่อำจให้ค ำตอบได้ แต่ในส่วนที่บรษิัทดูแลนัน้ได้เปิดด ำเนินกำร
ครบถ้วนแล้วตัง้แต่ต้นปีที่ผ่ำนมำ ส่วนอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในควำมดูแลของบรษิัทคำดว่ำ  
เปิดด ำเนินกำรเรว็ทีสุ่ดประมำณปีหน้ำ หรอืปีถดัไป กำรเปิดเสน้ทำงรถไฟฟ้ำใหม่มขีอ้ด ี   
ไม่ว่ำจะเปิดสำยใด เนื่องจำกเป็นกำรสง่ผ่ำนผูโ้ดยสำรถงึกนัและกนั  

3. กำรประมูลถอืเป็นเรื่องปกต ิบรษิทัไดพ้ฒันำตนเองไปขำ้งหน้ำ ดูแลสำยทำงทีไ่ดร้บักำร
สัมปทำนเป็นอย่ำงดีตลอดมำ และตั ้งใจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง มีศักยภำพที่จะ
เจรญิเตบิโตมสีนิทรพัย์ที่ดไีม่ว่ำจะเป็นธุรกจิทำงพเิศษ รถไฟฟ้ำใต้ดนิ หรอืกำรพฒันำ
เชงิพำณิชย ์

นางสาวปัทมวรรณ เผ่าทองศขุ ผู้ถือหุ้น สอบถำมเกี่ยวกบัควำมคบืหน้ำโครงกำรรถไฟฟ้ำ 
บรเิวณโรงพยำบำลศริริำชว่ำ เป็นรถไฟฟ้ำใต้ดนิ หรอืรถไฟฟ้ำบทีเีอส หำกเป็นรถไฟฟ้ำใต้ดนิ 
มคีวำมคบืหน้ำของโครงกำรอยำ่งไร จะด ำเนินกำรแลว้เสรจ็เมื่อใด  

นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชย์กลุ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่ำ บรเิวณโรงพยำบำลศริริำช
เป็นสว่นของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสสีม้ 

นางสาวนพพร ชาญณรงค ์ผู้ถือหุ้น สอบถำมดงันี้ 

1. เหตุใด ดร.วรีพงษ์ รำมำงกูร จงึลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบรษิทั 

2. ประมำณกำรรำยรบัปี 2563 และผลก ำไรในปี 2563 ของบรษิทั 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท /ประธานท่ีประชุม ชี้แจงว่ำ
ประมำณปลำยปี ถงึเมื่อต้นปีที่ผ่ำนมำ ดร.วรีพงษ์ รำมำงกูร มปัีญหำด้ำนสุขภำพจงึขอ 
ลำพกัเพื่อรกัษำตวัชัว่ครำว และเมื่อเดอืนที่ผ่ำนมำ กไ็ด้ออกจำกโรงพยำบำลแล้ว หำกท่ำนมี
สุขภำพทีด่แีลว้ บรษิทัจะท ำกำรเชญิกลบัเขำ้เป็นคณะกรรมกำรบรษิทัอกีครัง้หนึ่ง 

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จดัการ การเงิน ชี้แจงว่ำ ส ำหรบั     
ผลก ำไรยงัไม่สำมำรถตอบได้ในตอนนี้ ในส่วนประมำณกำรรำยได้ โดยปกติหำกไม่เกิด
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ - 19  ในส่วนของทำงพเิศษจะเติบโตร้อยละ 2-3   
ในส่วนของรถไฟฟ้ำเมื่อเปิดให้บรกิำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงนิครบทัง้สำยทำงแล้วคำดว่ำจะ
เตบิโตไดถ้งึรอ้ยละ 30 

นายพงษ์สุวรรณ เตชาวุฒิชยั ผู้ถือหุ้น สอบถำมเกี่ยวกบัโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ               
ช่วงสว่นต่อขยำยจำกหลกัสอง - พุทธมณฑลสำย 4 ว่ำ จะเริม่ก่อสรำ้ง เมื่อใด  

นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสุวณิชย์กลุ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่ำ ขณะนี้ รฟม. อยู่ระหว่ำง
กำรศกึษำเกีย่วกบัโครงกำรนี้ หำกมคีวำมชดัเจนคงมกีำรด ำเนินกำร 
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นายเศรษฐศกัด์ิ เอ่ียมสมัฤทธ์ิ ผู้ถือหุ้น มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. ควรจดัให้ผู้ถือหุ้นเดนิทำงรถไฟฟ้ำฟรใีนวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 2 เที่ยวคอื มำประชุม และ
กลบัจำกประชุมโดยอำจใชว้ธิสีง่คปูองฟรใีหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมล่วงหน้ำ 

2. ควรจดัลดค่ำผ่ำนทำงพเิศษใหผู้ถ้อืหุน้เดนิทำงมำ และกลบัจำกประชุมในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
โดยอำจใชว้ธิสี่งคปูองลดค่ำผ่ำนทำงใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมล่วงหน้ำ โดยจะ
มีส่วนลดเท่ำไร แล้วแต่บรษิัท จะพิจำรณำเห็นสมควร เพื่อผลดีในหลำยๆ ด้ำนของ
บรษิัท เช่น ให้ควำมส ำคญัแก่ผู้ถือหุ้น กำรตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบรกิำรของบรษิัท 
และจงูใจใหผู้ถ้อืหุน้มำประชมุ ฯลฯ 

ประธำนสอบถำมทีป่ระชุมว่ำมผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดจะสง่ค ำถำมหรอืควำมคดิเหน็เพิม่เตมิ หรอืไม่ 
ซึง่ไม่มผีูใ้ดเสนอ 

ประธาน  กล่ำวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่ำนทีส่ละเวลำมำร่วมประชุมและใหค้วำมคดิเหน็ทีเ่ป็น
ประโยชน์ และเมื่อไม่มกีจิกำรอื่นใดทีจ่ะตอ้งพจิำรณำ ประธำนจงึปิดกำรประชุม 

ปิดประชุมเวลำ 15.45 น. 
 
 
 

 ลงชื่อ   นำยปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ ประธำนทีป่ระชุม   

 

ลงชื่อ  นำยภำคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์      ผูต้รวจสอบรำยงำนกำรประชุม  

ลงชื่อ  นำงมนสัวรี ์ ทรพัยช์วโรจน์   ผูบ้นัทกึกำรประชุม 

 

 

 

 
 


