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สิง่ทีส่่งมาด้วย 1 

ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1  :   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น         

             ประจาํปี 2564 

 

 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 

การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-Meeting)  

ตามพระราชกาํหนดว่าด้วยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

วนัพธุท่ี 28 เมษายน 2564 

ถ่ายทอดสดจากห้องออดิทอเรียม ชัน้ G อาคาร A  

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) (สาขา2) 

เลขท่ี 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

มีผูเ้ข้าร่วมประชุมดงัน้ี 

1) กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม จํานวน 14 คน จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 14 คน (คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

100 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด) ดงัน้ี 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องออดิทอเรียม 

1.  นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ รกัษาการประธานกรรมการบรษิทั  (ประธานทีป่ระชุม) 

  รองประธานกรรมการบรษิทั 

  ประธานกรรมการบรหิาร 

  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

2.  นายวฑิรู  เตชะทศันสุนทร กรรมการบรษิทั   (กรรมการอสิระ) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ   

  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   

3.  พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

  กรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    

4.   นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิุวณชิยกุ์ล กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร  

  กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

5. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร 

 กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

6.  นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

  ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

7.  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

  กรรมการตรวจสอบ 

8. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

9. นายสุพงศ ์ ชยตุสาหกจิ   กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร  

     กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

10. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร 

 กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  

11.  นางสาวอารศิรา  ธรมธชั กรรมการบรษิทั 

12.  นายปณติ ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั 

13. นายวทิยา  พนัธุม์งคล กรรมการบรษิทั 

14. นางณฐมณ  บุนนาค กรรมการบรษิทั 

2) ผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ 

1. นายสงวน  คุณาธนินัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ วศิวกรรมทางพเิศษ 

2. นางสุดฤทยั  พรหมมาตร รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารทางพเิศษ 

3. นายภาคภมู ิ ทววีทิยรศัมิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร และเลขานุการบรษิทั 

4. นางสาวปาหนนั  โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ การเงนิ 

5. นายวทิรูย ์ หทยัรตันา รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง 

6. นายอลัวนิ  จ ี รองกรรมการผูจ้ดัการ  สนบัสนุนปฏบิตักิาร 

7. ดร.วเิทศ เตชางาม รองกรรมการผูจ้ดัการ เทคโนโลยแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์

8.   นายอนวชั  สุวรรณฤทธิ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ พฒันาธุรกจิ 

3) ผูส้อบบญัชี  บริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั  เข้าร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

นางสาวอศิราภรณ์  วสิุทธญิาณ  

4) ท่ีปรึกษากฎหมาย  เดอะลีจิสท ์กรุป๊  เข้าร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

นายนพดล  อนิทรลบิ     

5) ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จาํกดั  เข้าร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

นายธวชัชยั  วรวรรณธนะชยั 

 



  

 
11 

6) ผูต้รวจสอบผลการนับคะแนน   เดอะลีจิสท ์กรุป๊         

นางสาวสาวติร ี ตรนีวรตัน์   

7) ผูแ้ทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุ้น  เข้าร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

นางสาวธรีนุช   พรหมโชต ิ

8) ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าประชุม 

ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถอืหุ้นเมื่อวนัที่ 10 มนีาคม 2564 ปรากฏจํานวนผู้ถอืหุ้นที่มี

สทิธเิขา้ประชุมจาํนวน 107,185 ราย จาํนวนหุ้นทีจ่าํหน่ายทัง้หมด 15,285,000,000 หุน้โดยในการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 มผีูถ้อืหุน้เขา้ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลา

ที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. จํานวน 1,150 ราย รวมจํานวนหุ้น 10,032,936,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

65.639 ของจาํนวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดถอืว่าครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบับรษิทัซึ่งกําหนดให้ม ี

ผูถ้อืหุน้มาประชุมไมน้่อยกว่า 25 คน และต้องมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายได้

ทัง้หมด และในเวลาปิดรบัลงทะเบยีนมผีู้ถือหุ้นจํานวนทัง้สิ้น 1,176 ราย รวมจํานวนหุ้น 10,033,735,749 หุ้น  

คดิเป็นรอ้ยละ 65.6443 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด                             

โดยในจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 1,176 ราย มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร                 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือพลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ                               

และเป็นบุคคลที่ไม่มสี่วนได้เสยีพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครัง้น้ี                 

เขา้ประชุมและออกเสยีงแทน จาํนวน 1,071 ราย รวมจาํนวนหุน้ 2,051,547,084 หุน้ 

เลขานุการบริษัท   แจง้ต่อที่ประชุมว่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 บรษิทัจงึได ้                

ให้จ ัดการประชุมในรูปแบบ E-Meeting ซึ่งเป็นการจัดประชุมตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุม                         

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เรือ่งมาตรฐานการรกัษา

ความมัน่คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม                      

ดงัที่ปรากฏในหนังสอืเชญิประชุมที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนัน้  

ก่อนจะเริม่พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุการบรษิัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัต ิ                 

ของบรษิัทในการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสยีง  

เลขานุการบริษัท  ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายละเอยีดขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนและกตกิาการนับคะแนน 

บรษิทัไดช้ีแ้จงไวใ้นหน้า  70 - 71  ของหนงัสอืเชญิประชุมตามทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ สรปุสาระสาํคญั คอื 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใช้วธิลีงคะแนนโดย หุ้น 1 หุ้น มเีสยีง 1 เสยีง (one share one vote) การออกเสยีง

ลงคะแนนในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ ออกเสยีงลงคะแนน “เห็นด้วย”               

“ไม่เห็นด้วย” หรอื “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง

ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรอืงดออกเสียงเท่านัน้ จากนัน้จะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจาก              

จาํนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ประชุม ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ 
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2. สาํหรบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนสรปุขัน้ตอนดงัน้ี 

• ใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ระบบ E-voting ดว้ย Username และ Password เดยีวกนักบัทีใ่ชล้งทะเบยีน  

• ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว ฝ่ายเลขาฯ ได้ทําการรวบรวมคะแนนและ

ประมวลผลล่วงหน้า โดยที่ปรกึษากฎหมายได้สอบทานความถูกต้องแล้ว โดยผู้ถือหุ้นไม่จําเป็นต้อง 

ออกเสยีงลงคะแนนอกี 

• ในการลงคะแนนเสยีงขอใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกวาระทีต่้องการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ ม

สาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนน 4 ปุ่ ม คอื เหน็ดว้ย (สเีขยีว) ไม่เหน็ดว้ย (สแีดง)  งดออกเสยีง (สสีม้) 

และยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด (สฟ้ีา) อยา่งไรกต็ามหากท่านตอ้งการลงคะแนนเสยีง  “เหน็ดว้ย”            

ไมจ่าํเป็นตอ้งกดเลอืกปุ่ มใดๆ 

• ในกรณีที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” ให้เลือกปุ่ มสีแดง หากต้องการ “งดออกเสียง”                   

ใหเ้ลอืกปุ่ มสสีม้  สาํหรบัปุ่ มสฟ้ีา เฉพาะกรณทีีต่อ้งการ “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด” เท่านัน้ 

• กรณีผู้รบัมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นหลายราย หากต้องการลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย หรอื งดออกเสยีง              

ในบางราย สามารถสลบับญัชโีดยกดเลอืกที ่“ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่่ ม “สลบับญัช”ี  

• การออกเสยีงลงคะแนนสามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้ โดยกดปุ่ มยกเลกิ สฟ้ีา ภายในเวลาที่ระบบ

กําหนดจนกว่าจะมกีารแจง้ปิดการลงคะแนน  

• และเพื่อให้การประชุมดําเนินไปอย่างกระชบั และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว ้

ระบบจะเปิดช่วงเวลาในการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระเป็นเวลา 2 นาท ีก่อนที่จะปิดโหวตเพื่อนับคะแนน 

ในแต่ละวาระ และประกาศผลของวาระนัน้ใหท้ีป่ระชุมทราบต่อไป 

3. สาํหรบัการส่งคาํถามในทีป่ระชุม 

• ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บรษิัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรอืแสดงความคิดเห็น                

ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม  

• โดยสามารถพมิพข์อ้ซกัถามใน Q&A แลว้กดส่งคาํถามเขา้มาในระบบ หรอืสอบถามผ่านช่องทางระบบ

การประชุมทางไกล (vdo conference) โดยกดที่ส ัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทําการเปิดกล้อง 

และไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รบัสัญญาณให้ถามคําถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นามสกุล                 

ก่อนถามคาํถามทุกครัง้ 

• ในกรณีที่มคีําถามที่เกี่ยวขอ้งในวาระนัน้ๆ ถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจาํนวนมากและมปีระเดน็คล้ายๆกนั 

บรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกหรอืรวมคาํถามเพื่อความกระชบัในการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 

ประธานขอใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563                   

ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2563 นัน้ บรษิทัได้ส่งให้ล่วงหน้าแล้วพรอ้มกบัหนังสอื

เชญิประชุมผูถ้อืหุน้ตามทีป่รากฏ ตัง้แต่หน้า 7 ถงึหน้า 34 และไดม้กีารเปิดเผยบนเวบ็ไซต์

ของบรษิัทตัง้แต่วนัที่ 3 สงิหาคม 2563 นอกจากน้ีบรษิัทยงัได้เผยแพร่ภาพวดิีโอบนัทึก              

การประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท                  

ซึง่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่าการบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกต้องครบถ้วน 

และมคีวามชดัเจน จงึเหน็ควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคาํถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 

นางภรณี  กนิษฐานนท์ ผู้อาํนวยการสาํนักกรรมการผู้จดัการ  แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าไม่ม ี

ผูถ้อืหุน้ส่งคาํถามหรอืความเหน็เพิม่เตมิ ทัง้ทาง VDO Conference และ Q&A 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น                   

ซึง่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมในวาระน้ี       10,033,270,551 เสยีง 

เหน็ดว้ย 10,032,115,998 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.00 

งดออกเสยีง 1,154,553 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง  

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมมีตเิป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2563 

ตามทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

ประธานขอใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

เลขานุการบริษัท นําเสนอขอ้มูลผลการดําเนินงานโดยสรุปในรูปแบบวดิทีศัน์เพื่อสรุปข้อมูล               

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 ซึง่สรปุสาระสาํคญั ดงัน้ี 
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยภาครัฐได้กําหนดมาตรการ 

ในการควบคุมการแพรร่ะบาด ซึง่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินกจิกรรมตามปกตขิองประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศทุกบริษัท 

ในทุกอุตสาหกรรมต้องปรบัตัวเพื่อรกัษาสภาพคล่องของการดําเนินงานเพื่อให้ผ่านพ้น 

ช่วงวกิฤตครัง้น้ีไปใหไ้ด ้อยา่งไรกต็ามปีทีผ่่านมา บรษิทัไดบ้รรลุเป้าหมายทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1)   การยตุขิอ้พพิาทกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

การยุตขิอ้พพิาททีม่ที ัง้หมดกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทย โดยการขยายระยะเวลา

สมัปทานทางพิเศษศรรีชั และทางพิเศษอุดรรถัยาออกไปจนถึงเดือนตุลาคม 2578 

ส่งผลให้บรษิัทมกีระแสเงนิสด ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตที่ม ัน่คงจากรายได้ที่ได้รบั

จากการใหบ้รกิารทางพเิศษทีข่ยายระยะเวลาสมัปทานไปอกี 15 ปี 8 เดอืน 

2)    การเปิดใหบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยาย 

การเปิดให้บรกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเชงิพาณิชยค์รบทัง้สายทาง รวม 38 

สถานี ระยะทาง 48 กิโลเมตร ทําให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินเป็นโครงการ

รถไฟฟ้าสายเดยีวทีใ่หบ้รกิารเป็นวงกลมอยา่งสมบรูณ์ใจกลางกรงุเทพมหานคร รองรบั

ผู้โดยสารจากการเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายอื่นในอนาคต ช่วย

อํานวยความสะดวก และลดเวลาในการเดนิทางของประชาชน พรอ้มกนัน้ี บรษิัทได้

เพิ่มขบวนรถไฟฟ้าอีก 35 ขบวน รวมเป็น 54 ขบวน เพื่อรองรบัการเติบโตของ

ผูโ้ดยสารเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ในประเทศไทยมจีุดเริม่ต้นตัง้แต่กลางเดือน

กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้หลักของบริษัท                          

จากการที่ภาครฐั และเอกชนได้ให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยของตนเอง                  

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรสัโควดิ-19 รวมถึงการออกมาตรการต่างๆ เช่น                         

การงดการเดินทางระหว่างประเทศ การปิดสถานที่เสี่ยง การห้ามดําเนินกิจกรรม                   

ในสถานที่แออัด รวมถึงมาตรการรักษาระยะห่างทําให้ปริมาณผู้ใช้ทางพิเศษ                       

และปรมิาณผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าลดลงอยา่งมากและตํ่าสุดในเดอืนเมษายน โดยมปีรมิาณ

ผู้ใช้ทางเฉลี่ยวันละ 589,900 เที่ยว ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 50 ปรมิาณผู้โดยสาร 

ในโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเฉลีย่วนัละ 78,500 เทีย่ว ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 74 

ภายหลงัจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในเดอืนพฤษภาคมการเดนิทางจงึค่อยๆ 

ฟ้ืนตวักลบัมาเป็นลาํดบั 

โดยรวมในปี 2563 มปีรมิาณผู้ใช้ทางพิเศษเฉลี่ย 1,049,928 เที่ยวต่อวนั ลดลงจาก 

ปี 2562 คดิเป็นรอ้ยละ 15 ปรมิาณผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า ปี 2563 เฉลี่ย 260,471 เทีย่วต่อวนั 

ลดลงจากปี 2562 คดิเป็นรอ้ยละ 23 
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3)   ดา้นผลประกอบการปี 2563 มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

• บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 8,145 ลา้นบาท ลดลง 2,157 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21 

โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) บรษิทัรบัภาระภาษมีลูค่าเพิม่ของค่าผ่านทาง

แทนผู้ใช้ทางตามสญัญาฉบบัแก้ไข คดิเป็นเงนิ 322 ล้านบาท 2) การให้ความร่วมมอื

ยกเวน้ค่าผ่านทางในวนัหยุดราชการ จาํนวน 305 ลา้นบาท และ 3) ผลกระทบของ

การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 จาํนวน 1,530 ลา้นบาท 

• รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 4,520 ลา้นบาท ลดลง 502 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ10 โดยในส่วน

ของรายไดร้บัจา้งเดนิรถโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงเป็นไปตามทีก่ําหนดในสญัญา 

รายได้ค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินลดลงอย่างมีสาระสําคัญจาก

ผลกระทบของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 แมว้่าบรษิทัจะเปิดใหบ้รกิารครบทัง้สายทาง 

• รายได้จากธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์825 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 42 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5 

เป็นการเพิม่ขึน้ของรายได้จากการให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคมและการจดัหาสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ ์จากการเปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยาย  

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 14,323 ล้านบาท มีต้นทุนรวม 8,426 ล้านบาท 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,347 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได ้

2,499 ลา้นบาท คงเหลอืเป็นกําไรสุทธใินส่วนของบรษิทั 2,051 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

3,384 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 62 คดิเป็นกําไรสุทธต่ิอหุน้ 13 สตางค ์   

ฐานะการเงนิ ณ สิ้นปี 2563 บรษิัทมสีินทรพัย์รวม 113,616 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้น               

รอ้ยละ 2 จากงานก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยาย หน้ีสนิรวม 75,582 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 จากการเบกิสนิเชื่อเพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยาย 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 38,034 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากการปรบัมูลค่ายุติธรรมของ               

เงนิลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิระยะยาวตามสภาวะตลาดในปัจจบุนั 

กระแสเงนิสด ณ สิ้นปี 2563 บรษิัทมกีระแสเงนิสดสุทธกิจิกรรมดําเนินงาน 5,351 ล้านบาท 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมลงทุน 3,724 ลา้นบาท เงนิสดสุทธกิจิกรรมจดัหาเงนิ 717 ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น 910 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปีที ่704 ลา้นบาท บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ

สดปลายปีที ่1,614 ลา้นบาท 

4)   นอกจากการส่งมอบบรกิารทีด่แีละมคีุณภาพ บรษิทัยงัคงตระหนกัถงึความยัง่ยนืขององคก์ร 

การดําเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภบิาลซึง่บรษิทัได้กําหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ในบรษิทัโดยไดส้ื่อสารใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานรบัทราบและถอืปฏบิตั ิ

และเปิดเผยผ่านทางเวบ็ไซต์บรษิัท และรายงานประจําปี รวมทัง้กําหนดแนวทางในการ

ประพฤตปิฏบิตัทิี่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน ไวใ้นจรรยาบรรณบรษิทั 

นอกจากนัน้บรษิทัไดม้กีารดําเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมสะทอ้นผ่านรางวลั

แห่งความภมูใิจทีเ่ป็นเครือ่งยนืยนัความสาํเรจ็ ดงัน้ี 
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• บรษิัทได้รบัการจดัอันดับบรษิัทจดทะเบียนที่มีการกํากับดูแลกิจการในเกณฑ ์                

“ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย หรอื IOD และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

• ไดร้บัรางวลั “หุน้ยัง่ยนื” (Thailand Sustainability Investment) ต่อเน่ืองเป็นปีที ่4 ในฐานะ

บรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํเนินธุรกจิ โดยคาํนึงถงึสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล  

• ได้รบัรางวลั Thailand’s Top Corporate Brands 2020 จากคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในฐานะบรษิัทที่มมีูลค่าแบรนด์องค์กร

สูงสุด ในหมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์ พรอ้มทัง้ได้รบัเกยีรตบิตัรประเภทธุรกจิ

รถไฟฟ้า พื้นทีโ่ครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม หรอืรถไฟฟ้าสายสมี่วง 

ทีม่รีะบบการจดัการด้านยาเสพตดิ ในสถานประกอบกจิการตามโครงการโรงงานสขีาว 

ระดบัที ่1 ในฐานะบรษิทัทีใ่หค้วามสําคญักบั ปัญหายาเสพตดิ โดยมุ่งหวงัใหอ้งคก์ร

เป็นสถานประกอบการปลอดยาเสพติดทุกชนิด รวมถึงมีความมุ่งหวังที่จะให้

พนักงาน ผู้รบัเหมา มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตให้เกิด

ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครวั และสงัคม 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคาํถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 

ผู้อาํนวยการสาํนักกรรมการผู้จดัการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มผีู้ถือหุ้นส่งคําถามหรอื

ความเหน็เพิม่เตมิ ทัง้ทาง VDO Conference และ Q&A 

เลขานุการบริษทั  แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าวาระน้ีไม่ตอ้งออกเสยีงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นการรายงาน                 

ผลการดาํเนินงานใหท้ีป่ระชุมทราบ  

ทีป่ระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี             

31 ธนัวาคม 2563 

ประธานขอใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่างบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนสําหรบัปี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีข่ออนุมตัใินวาระน้ี ตามทีป่รากฏในสรปุขอ้มลูทางการเงนิปี 

2563 ทีไ่ดนํ้าส่งใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ และขอ้มลูโดยสรปุตามวดิทีศัน์ทีนํ่าเสนอไปในวาระที ่2 แลว้ 

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ชอบต่องบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนสําหรบัปี

สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชแีลว้ จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ

และงบกําไรขาดทุน สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคาํถามหรอืแสดงความคดิเหน็  

ผู้อาํนวยการสาํนักกรรมการผู้จดัการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มผีู้ถือหุ้นส่งคําถามหรอื

ความเหน็เพิม่เตมิ ทัง้ทาง VDO Conference และ Q&A 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง         

เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมในวาระน้ี       10,033,595,522 เสยีง 

เหน็ดว้ย 10,033,454,222 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.00 

งดออกเสยีง 141,300 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง   

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน             

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และจ่ายเงินปันผล 

ประธานขอใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36 กําหนดว่า ห้ามมใิห้

จ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไร ในกรณีที่บรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสม

อยู่ห้ามมใิห้จ่ายเงนิปันผล โดยการจ่ายเงนิปันผลให้จ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน               

และต้องได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น และขอ้ 37 กําหนดว่าบรษิทัจะต้องจดัสรรกําไรสุทธิ

ประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วย

ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 

ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัหรอืมากกว่านัน้ 

บรษิัทมกีําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกิจการปี 2563 เป็นเงนิ 1,698 ล้านบาท และไม่มี

ขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับ 

ของบรษิทั  
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บริษัทต้องจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรบัปี 2563 ในอัตราร้อยละ 5                  

ของกําไรสุทธ ิเป็นเงนิ 84.91 ลา้นบาท  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2564 พจิารณางบการเงนิของบรษิทัแลว้

เห็นว่าในปี 2563 บรษิัทมกีําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นเงนิ 1,697.93 ล้านบาท                   

และไม่มีขาดทุนสะสม จงึเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการจดัสรรเงนิกําไร และ          

การจา่ยเงนิปันผลดงัน้ี 

1.  จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรบัปี 2563 เป็นเงนิ 84.91 ลา้นบาท  

2.  จ่ายเงนิปันผลสําหรบัปี 2563 โดยจ่ายจากกําไรสุทธใินอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงนิ 

1,528.5 ลา้นบาท  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คาํถามหรอืแสดงความคดิเหน็  

ผู้อาํนวยการสาํนักกรรมการผู้จดัการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มผีู้ถือหุ้นส่งคําถามหรอื

ความเหน็เพิม่เตมิ ทัง้ทาง VDO Conference และ Q&A 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ

เลขานุการบริษัท  ชี้แจงว่าวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น 

ซึง่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมในวาระน้ี       10,033,595,522 เสยีง 

เหน็ดว้ย 10,027,361,522 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9379 

ไมเ่หน็ดว้ย 6,233,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0621 

งดออกเสยีง 500 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง   

ที่ประชุมมมีติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

อนุมตัดิงัน้ี  

1.  อนุมตัจิดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรบัปี 2563 เป็นเงนิ 84.91 ลา้นบาท  

2.  อนุมตัิจ่ายเงนิปันผลสําหรบัปี 2563 โดยจ่ายจากกําไรสุทธใินอัตราหุ้นละ 0.10 บาท                 

เป็นเงนิ 1,528.5 ลา้นบาท 
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ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นตําแหน่ง

ตามวาระ 

ประธานขอใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กําหนดว่า                            

ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3                       

ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุด                   

กบัส่วน 1 ใน 3  

กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้                

ให้ใช้วิธีจบัฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่ง       

นานที่สุดนั ้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั ้นอาจถูกเลือกเข้ามา                   

ดาํรงตําแหน่งใหมก่ไ็ด ้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 น้ี กรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระ 5 คน                  

คอื ดร.อรรณพ  ตนัละมยั   นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ   นางณฐมณ  บุนนาค    นางวลัลภา  

อสัสกุล  ม.ล.ประสบชยั   เกษมสนัต์  และจากการทีบ่รษิทัไดเ้ปิดใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธเิสนอชื่อ

บุคคลเพื่อให้แต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านัน้ ไม่มผีู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล                            

เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิัทโดยไม่รวมกรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อ พจิารณาบุคคลที่ได้รบั

เสนอชื่อแล้ว เห็นว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิัท และได้ปฏบิตัิ

หน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบรษิัท

ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง และบุคคลที่เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้

ความเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระและมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งแลว้                  

โดยบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้น้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง และการพจิารณาด้วย

ความรอบคอบ ระมดัระวงั คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนเสนอ จงึเหน็ควรเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้

กรรมการทีพ่น้ตําแหน่งตามวาระทัง้ 5 คน กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

ซึง่มรีายละเอยีดขอ้มลูของบุคคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการ อยูใ่นหนงัสอืเชญิประชุม หน้า 37 -  53 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคาํถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 

ผู้อาํนวยการสาํนักกรรมการผู้จดัการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มผีู้ถือหุ้นส่งคําถามหรอื

ความเหน็เพิม่เตมิ ทัง้ทาง VDO Conference และ Q&A 

ประธานทีป่ระชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิและเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ ีใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงแต่งตัง้กรรมการทัง้ 5 คน แยกเป็นรายบุคคล   

เลขานุการบริษัท  ชี้แจงว่าวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น 

ซึง่เขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนน  
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ผลการนบัคะแนนเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั     

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมในวาระน้ี    10,033,597,522   เสยีง 

เหน็ดว้ย 10,033,424,956 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9993 

ไมเ่หน็ดว้ย 68,200 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0007 

งดออกเสยีง 104,366 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง  

2. นายปณติ  ตุลยว์ฒันจติ         

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมในวาระน้ี    10,033,597,522   เสยีง 

เหน็ดว้ย 8,412,035,301 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 83.8621 

ไมเ่หน็ดว้ย 1,618,760,355 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 16.1379 

งดออกเสยีง 2,801,866 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง    

3. นางณฐมณ  บุนนาค 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมในวาระน้ี    10,033,597,522   เสยีง 

เหน็ดว้ย 9,914,827,986 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 98.8171 

ไมเ่หน็ดว้ย 118,691,336 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  1.1829 

งดออกเสยีง 78,200 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง  

4. นางวลัลภา  อสัสกุล   

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมในวาระน้ี    10,033,597,522   เสยีง 

เหน็ดว้ย 9,983,119,585 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.4977 

ไมเ่หน็ดว้ย 50,399,437 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.5023 

งดออกเสยีง 78,500 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง    

5. ม.ล.ประสบชยั   เกษมสนัต ์  

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมในวาระน้ี    10,033,597,522   เสยีง 

เหน็ดว้ย 8,416,222,655 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 83.9038 

ไมเ่หน็ดว้ย 1,614,573,001 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 16.0962 

งดออกเสยีง 2,801,866 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง  
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ที่ประชุมมมีตดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

แยกเป็นรายบุคคลอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระทัง้ 5 คน กลบัเขา้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง ดงัน้ี 1. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั  2. นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ  

3. นางณฐมณ  บุนนาค  4. นางวลัลภา  อสัสกุล  5. ม.ล.ประสบชยั  เกษมสนัต ์

ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 

เลขานุการบริษทั  ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 15 กําหนดว่า กรรมการ

มีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส                  

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

จะอนุมตัิ ซึ่งอาจกําหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็น

คราวๆไป หรอืจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั ้น                   

ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง สวสัดกิาร และค่าใชจ้า่ยต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

บรษิทัไดพ้จิารณาใหค้่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่กรรมการ โดยมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณา

กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม หน้า 54  

คณะกรรมการบรษิัทมมีติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ 

จงึเห็นควรนําเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณากําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ดงัน้ี 

1. โบนสักรรมการสาํหรบัปี 2563 ในวงเงนิไมเ่กนิ 15.75 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อน 

2. ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2564 เท่ากบัปีทีผ่่านมาในวงเงนิไมเ่กนิ 18 ลา้นบาท 

โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม หน้า 55 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคาํถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 

ผู้อาํนวยการสาํนักกรรมการผู้จดัการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มผีู้ถือหุ้นส่งคําถามหรอื

ความเหน็เพิม่เตมิ ทัง้ทาง VDO Conference และ Q&A 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ

เลขานุการบริษัท  ชี้แจงว่าวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุม  
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ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมในวาระน้ี       10,033,597,522 เสยีง 

เหน็ดว้ย 9,974,217,285 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.4082 

ไมเ่หน็ดว้ย 59,341,571 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.5914 

งดออกเสยีง 38,666 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0004 

บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น               

ซึง่เขา้ประชุมอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ดงัน้ี 

1. โบนสักรรมการสาํหรบัปี 2563 ในวงเงนิไมเ่กนิ 15.75 ลา้นบาท  

2. ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2564 เท่ากบัปีทีผ่่านมาในวงเงนิไมเ่กนิ 18 ลา้นบาท 

ระเบียบวาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทน  

ประธานขอให้นายวฑิูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับการ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนต่อทีป่ระชุม 

นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตาม

ข้อบงัคบัของบรษิัทข้อ 30 กําหนดให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนในการ

ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปีทุกครัง้ และตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่พจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวาม

เป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ของบรษิทั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคุณสมบตัขิองผู้สอบบญัชรี่วมกบัฝ่ายจดัการ

ถึงความน่าเชื่อถือความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญช ี            

การใหค้าํปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรองงบการเงนิไดท้นัเวลา และความเหมาะสม   

ของค่าตอบแทนและมมีติให้นําเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณานําเสนอที่ประชุม               

ผูถ้อืหุน้ เพือ่แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนสาํหรบัปี 2564 ดงัน้ี 

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัสําหรบัปี 

2564 โดยให้ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือนางสาวสุพรรณี ตรยิานันทกุล หรือ

นางสาววธู ขยนัการนาว ีแห่งบรษิัท สํานักงาน อวีาย จาํกดั คนหน่ึงคนใดเป็นผู้สอบบญัช ี               

มอีํานาจตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัในปี 2564 

ทัง้น้ี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนัน้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท              

ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จาํกดั และ บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จาํกดั ซึง่ผูส้อบบญัช ี     

ตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และไม่มสี่วนได้เสยีกบับรษิัท หรอืบรษิัทย่อย 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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2. กําหนดค่าสอบบญัชสีาํหรบัปี 2564 เป็นเงนิไมเ่กนิ 4.24 ลา้นบาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีก่อนพบว่าค่าสอบบัญชี 2564 เท่ากับปี 2563                

(ในป      ี  2564 ไม ม ค าบร การอ  น (  ่  ี ่    ิ    ื่   non-audit fee) ซ  งป ท  ผ านมาม การใช บร การอ  น  ึ ่  ี ี ่ ่      ี      ้   ิ    ื่  100,000 บาท) 

และเปร ยบเท ยบก บค าเฉล  ยค าสอบ       ี    ี   ั  ่    ี่  ่    บญัชีของบรษิัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน                    

พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบรษิัทมีความเหมาะสม ทัง้น้ี บรษิัทได้ประสานกับ

สํานักงาน สอบบัญชีที่อยู่ในระดบัเดียวกันอีก 3 ราย คือ บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส ์            

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั บรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจํากัด และ

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั โดยทัง้ 3 ราย ไมไ่ดย้ืน่ขอ้เสนอสอบบญัช ี 

โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม หน้า 56 - 57 

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอจงึเหน็ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทน

สาํหรบัปี 2564 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคาํถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 

ผู้อาํนวยการสาํนักกรรมการผู้จดัการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มผีู้ถือหุ้นส่งคําถามหรอื

ความเหน็เพิม่เตมิ ทัง้ทาง VDO Conference และ Q&A 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ 

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง        

เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมในวาระน้ี       10,033,735,049 เสยีง 

เหน็ดว้ย 10,032,530,896 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9881 

ไมเ่หน็ดว้ย 1,194,100 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0119 

งดออกเสยีง 10,053 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง   

ที่ประชุมมมีติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

อนุมตัิแต่งตัง้นางสาวอิศราภรณ์  วสิุทธญิาณ หรอืนางสาวสุพรรณี  ตรยิานันทกุล หรอื

นางสาววธ ู ขยนัการนาว ีแห่งบรษิทั สํานักงาน อวีาย จาํกดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชี

ประจาํปี 2564 มอีํานาจตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัในปี 2564 โดยมี

ค่าตอบแทนเท่ากบัปีทีผ่่านมาเป็นเงนิ 4.24 ลา้นบาท 
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ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาทบทวนการปฏิบติัตามข้อห้ามการกระทาํท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงาํ

กิจการโดยคนต่างด้าว 

ประธานขอใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าตามทีบ่รษิทัเขา้ดําเนินธุรกจิการพฒันาเชงิพาณิชย์

ของโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรชัมงคล ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการให้บรกิาร

โทรคมนาคมนัน้ บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบทีส่องทีม่โีครงขา่ย

โทรคมนาคมเป็นของตนเอง เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2561 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) เรื่อง การกําหนด 

ขอ้หา้มการกระทาํทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 กําหนดให้

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมกําหนดและทบทวนการกระทําที ่มลีกัษณะเป็นการ

ครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าวจาํนวน 8 ขอ้ ตามทีร่ะบุไวใ้นบญัชทีา้ยประกาศฯ ดงัน้ี 

(1)  การครอบงํากิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรอืตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้น                    

ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มเพื่อหลกีเลีย่งประกาศฉบบัน้ี 

(2)  การครอบงํากจิการผ่านการถอืหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรอืถือผ่านผู้แทนหรอืตวัแทน

ของคนต่างด้าว โดยหุน้ดงักล่าวมสีทิธพิเิศษในการออกเสยีงลงมตใินการประชุมผู้ถอืหุ้น

เกนิกว่าสดัส่วนจํานวนหุ้นที่ถอืไวจ้รงิ ถอืเป็นหุ้นที่มสีทิธพิเิศษเหนือกว่าหุ้นที่ถอืโดย         

ผูม้สีญัชาตไิทย 

(3)  การครอบงํากิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอํานาจควบคุมหรอืมีอิทธิพลไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อมในการกําหนดนโยบาย การบรหิารจดัการ การดําเนินงาน หรอื

การแต่งตัง้กรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 

(4)  การครอบงํากิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินทุนและเงินกู้จาก                  

คนต่างดา้วหรอืนิตบุิคคลในเครอื อาท ิการคํ้าประกนัเงนิกู ้การใหกู้้เงนิในอตัราดอกเบีย้ตํ่า

กว่าราคาตลาด การประกนัความเสีย่งทางธุรกจิ หรอืการใหส้นิเชื่อ ทัง้น้ีในลกัษณะที่มี

การเลอืกปฏบิตั ิ

(5)  การครอบงาํกจิการผ่านการทําสญัญาเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปัญญา สญัญาแฟรนสไ์ชส ์

(Franchise) หรอืสญัญาที่ให้สทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวกบัคนต่างด้าวหรอืนิตบุิคคลในเครอื 

และสญัญาดงักล่าวมผีลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 

คนต่างด้าว 

(6)  การครอบงาํกจิการผ่านการทาํสญัญาจดัซือ้จดัจา้งหรอืสญัญาจา้งบรหิารกบัคนต่างดา้ว

หรอืนิตบุิคคลในเครอื หรอืลูกจา้ง หรอืพนักงานของคนต่างด้าวหรอืนิตบุิคคลในเครอื 

และสญัญาดงักล่าวมผีลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่          

คนต่างดา้ว 

(7)  การครอบงํากจิการผ่านการร่วมประกอบกิจการกบัคนต่างด้าวหรอืนิติบุคคลในเครอื

โดยมีการจดัสรรหรอืแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการ 

ถ่ายโอนค่าใชจ้า่ยและผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่างดา้ว 
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(8)  การครอบงํากิจการผ่านการทําธุรกรรมในลกัษณะโอนราคา (Transfer Pricing) หรอื

สมยอมดา้นราคากบัคนต่างดา้วหรอืนิตบุิคคลในเครอื  

โดยในปีที่ผ่านมา บรษิัทไม่มกีารดําเนินการใดๆ ที่เป็นพฤติการณ์และสถานภาพที่ขดัต่อ          

ขอ้หา้มการกระทาํทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่างดา้วแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าบรษิทัได้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดไว้

ในประกาศฯ และไม่มกีารกระทําใดๆ ที่เป็นพฤตกิารณ์และสถานภาพที่ขดัต่อขอ้ห้ามหรอื               

ที่เข้าข่ายเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวแต่อย่างใด จงึเห็นควรเสนอที่ประชุม                    

ผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตักิารทบทวนการปฏบิตัิตามขอ้ห้ามการกระทําที่มลีกัษณะเป็นการ

ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์               

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ต่อไป 

โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม หน้า 58 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคาํถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 

ผู้อาํนวยการสาํนักกรรมการผู้จดัการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มผีู้ถือหุ้นส่งคําถามหรอื

ความเหน็เพิม่เตมิ ทัง้ทาง VDO Conference และ Q&A 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ 

เลขานุการบริษทั ชีแ้จงว่าวาระน้ีต้องผ่านดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ผลการนบัคะแนน 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมในวาระน้ี       10,033,735,049 เสยีง 

เหน็ดว้ย 10,033,640,296 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9990 

ไมเ่หน็ดว้ย 1,553 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

งดออกเสยีง 93,200 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0010 

บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น                 

ที่เข้าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิการทบทวนการปฏิบตัิตามข้อห้ามการ

กระทําทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่างด้าว เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ต่อไป 

 

 



  

 
26 

ระเบียบวาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคาํถาม / แสดงความคดิเหน็ หรอืขอ้แนะนําเพิม่เตมิ 

นางสาวเดือนเพญ็  คาํตรงใจ   ผูร้บัมอบฉันทะ  สอบถามดงัน้ี 

1.  ระยะเวลาการออกใบเสรจ็รบัเงนิเมื่อไปใชบ้รกิารเตมิเงนิสําหรบัรถไฟฟ้าสายสมี่วงที่ใช้

ระยะเวลานานมวีธิแีกไ้ขหรอืไม ่ 

2.  เมือ่เตมิเงนิในบตัรรถไฟฟ้าจาก True Money Wallet ทําไมตอ้งมกีารนําบตัรไปแตะเพื่อ

อพัเดตขอ้มูลก่อน เหตุใดจงึไม่สามารถใช้เงนิในบตัรได้เลย บรษิัทสามารถปรบัปรุงให้

ใชไ้ดเ้ลยไดห้รอืไม ่

ประธานขอใหก้รรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุม 

ดร.สมบติั  กิจจาลักษณ์  กรรมการผู้จ ัดการ ชี้แจงว่า เรื่องน้ีขอรบัประเด็นไว้เป็น         

ข้อร้องเรยีน และตรวจสอบกระบวนการภายในเพื่อหาทางแก้ไข โดยรายได้ค่าโดยสาร

รถไฟฟ้าสายสมี่วง ไม่ใช่ของบรษิัท เป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) ทัง้หมด ส่วนรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินมีการแบ่งรายได้ให้ รฟม. ซึ่งบริษัทจะมี

กระบวนการในการตรวจสอบก่อน แต่อยา่งไรกต็ามบรษิทัมโีครงการทีจ่ะพฒันาขัน้ตอนการ

ตรวจสอบใหร้วดเรว็กว่าทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

นายวีระชยั  เอียดวิมล  ผู้ถือหุ้น  สอบถามเกีย่วกบัผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ไวรสั     

โควดิ-19 รอบที ่3 น้ี มผีลต่อบรษิทัต่างจากรอบทีผ่่านมาอยา่งไร และบรษิทัมแีผนการรบัมอื

หากมกีารระบาดรอบที ่4 และรอบที ่5 อยา่งไร 

ประธานขอใหก้รรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุม 

ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์  กรรมการผู้จ ัดการ ชี้แจงว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ใน                           

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ในรอบที่ 3 ส่วนรอบที่ 4 และรอบที่ 5 นัน้ ยงัไม่

เกดิขึน้ จงึยงัไม่สามารถตอบได้ โดยรอบที่ 3 น้ีรฐับาลได้เข้ามาดูแลมากขึน้ ซึ่งบรษิัทนัน้                     

มีการปฏิบัติต่อผู้ เกี่ยวข้องทุกคนเพื่ อให้ได้ร ับความปลอดภัยอย่างดีที่สุดจากการ                    

ใช้บรกิาร บรษิัทยงัคงปฏบิตักิารตามมาตรการที่จําเป็น และปฏบิตัใิห้เพิม่ขึน้มากกว่าเดมิ 

และได้รณรงค์ให้บุคลากรของบรษิัท ผู้รบัเหมา บุคลากรของ รฟม. และบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง

ปฏิบัติตามมาตรการที่จําเป็นอย่างสมํ่ าเสมอ เน่ืองจากบริษัทยังคงเปิดให้บริการ                           

โดยไมม่วีนัหยดุ 

สําหรบัทางพิเศษผู้ใช้บรกิารเดินทางโดยใช้รถส่วนตัวซึ่งมีความปลอดภัยในระดบัหน่ึง                

แต่ในการใช้บริการกรณีชําระค่าผ่านทางโดยใช้เงินสดอาจทําให้เกิดความเสี่ยงได ้                   

บริษัทได้จัดช่องทางชําระค่าผ่านทางแบบ EMV (ระบบชําระเงินผ่านบัตรเดบิตหรือ                  

บตัรเครดิตแทนเงนิสด) เพื่ออํานวยความสะดวกและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด               

ของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ได ้ 
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กรณีของรถไฟฟ้าในการใช้บริการนัน้ ต้องมีการสัมผัสโดยตรง บรษิัทจึงต้องใช้ความ

ระมดัระวงั และได้มกีารรณรงค์การปฏบิตัิตนที่ถูกต้องในการให้บรกิาร และการใช้บรกิาร

โดยสารรถไฟฟ้า เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 เพื่ออํานวยความสะดวก 

และให้ทุกคนได้ร ับความปลอดภัย ซึ่งได้ร ับความร่วมมือจากผู้โดยสารเป็นอย่างด ี                  

ทัง้น้ี บรษิทัตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวกจากมาตรการกําหนดระเบยีบปฏบิตัดิงักล่าวดว้ย  

บริษัทขอให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการมัน่ใจว่า บริษัทมีการดําเนินการตามมาตรการ                       

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 อย่างเคร่งครดั เพื่อความปลอดภยั                 

ในการโดยสารรถไฟฟ้าและเรยีนเชญิใหม้าใชบ้รกิารไดต้ามปกต ิ

นางเสาวลกัษณ์   อวยพร  ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกบัการปรบัค่าโดยสารภายหลงั

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 บรษิทัมแีผนอยา่งไร 

ประธานขอใหก้รรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุม 

ดร.สมบติั กิจจาลกัษณ์ กรรมการผู้จดัการ  ชีแ้จงว่าในการปรบัค่าโดยสารของรถไฟฟ้านัน้ 

เป็นการปรบัค่าโดยสารตามข้อตกลงของสัญญาสัมปทาน โดยพิจารณาปรบัตามดัชนี

ผูบ้รโิภคของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจมทีัง้ปรบัเพิม่หรอืลดค่าโดยสารก็ได ้โดยการปรบัลด

ค่าโดยสารนัน้อาจเป็นกรณีที่รฐับาลต้องการเข้ามาช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระของประชาชน 

โดยส่วนใหญ่รฐับาลจะให้ความสําคญักับข้อตกลงในสญัญาสมัปทาน หากมกีารปรบัลด        

ค่าโดยสารก็จะเป็นการปรบัลดจากส่วนของรฐับาลที่จะได้รบัซึ่งจะไม่กระทบต่อรายได ้               

ค่าโดยสารของบรษิทั 

นายณัฐพงศ์  ทวีวิบูลยท์รพัย ์ ผู้ถือหุ้น  สอบถามเกี่ยวกบัการประมูลรถไฟฟ้าสายสสี้ม                   

มคีวามคบืหน้าอยา่งไรบา้ง 

ประธานขอใหน้ายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิุวณชิยกุ์ล กรรมการบรษิทั  ชีแ้จงต่อทีป่ระชุม 

นายพงษ์สฤษด์ิ  ตันติสุวณิชย์กุล  กรรมการบริษัท  ชี้แจงว่ารฟม. ได้มีการยกเลิก           

การประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสสี้ม และจะมกีารเปิดประมูลใหม่เรว็ๆ น้ี ซึ่งบรษิัทได้

เตรยีมความพรอ้ม ทัง้ในเรื่องเงนิทุน บุคลากร เพื่อยื่นประมลูโครงการแข่งกบัผู้ประมูลรายอื่น  

แต่ในการเปิดให้ประมูลครัง้ใหม่น้ี อาจมีการล่าช้าออกไปบ้างเน่ืองจากสถานการณ์                   

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  แต่บริษัทมัน่ใจว่ารัฐบาลน่าจะมีการผลักดัน                       

ให้เปิดประมูลโครงการในปีน้ีแน่นอน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการรถไฟฟ้า            

สายสสีม้เป็นโครงการที่มคีวามสําคญัในเรื่องการลงทุน การให้บรกิารประชาชนการพฒันา

พื้นที่ การพฒันาธุรกิจในบรเิวณโดยรอบของสถานีรถไฟฟ้า ทัง้ทางด้านอสงัหารมิทรพัย ์

และสื่อโฆษณา คาดว่าภายในไตรมาสที่ 2 น่าจะมกีารประมูลเกิดขึ้น และน่าจะทราบผล      

การประมลูภายในปลายปีน้ี 
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ประธานสอบถามทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดจะส่งคําถามหรอืความคดิเหน็เพิม่เตมิหรอืไม ่

ซึง่ไมม่ผีูใ้ดเสนอ 

ประธาน  กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็น                    

ทีเ่ป็นประโยชน์ และเมือ่ไมม่กีจิการอื่นใดทีจ่ะตอ้งพจิารณา ประธานจงึปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 

 

 

 

 ลงชื่อ   นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ ประธานทีป่ระชุม   

 

ลงชื่อ  นายภาคภมู ิ ทววีทิยรศัมิ ์    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม  

ลงชื่อ  นางมนสัวรี ์ ทรพัยช์วโรจน์   ผูบ้นัทกึการประชุม 
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