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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1  :   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น                   
ประจ าปี 2561 

 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
วนัศกุรท่ี์ 20 เมษายน 2561 

ณ ห้องวิภาวดีบอลรมู ชัน้ลอ็บบี ้โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์เซน็ทรลั พลาซา ลาดพร้าว   

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

1) กรรมการบริษทัท่ีเข้าร่วมประชุม  

1.  ดร. วรีพงษ์  รามางกรู ประธานกรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
2.  นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ รองประธานกรรมการบรษิทั 
  ประธานกรรมการบรหิาร 
  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3.  นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร กรรมการบรษิทั   (กรรมการอสิระ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ   
  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
4.  พล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     
5.  พล.อ.ส าเภา  ชศูร ี กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  
6.  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการตรวจสอบ 
7.  นางวลัลภา  อสัสกลุ กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
  กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
8. นายสพุงศ ์ ชยตุสาหกจิ   กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และ 
     กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
9.   นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ลุ กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และ 
  กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
10. นายวรีะพงศ ์ ศภุเศรษฐศ์กัดิ ์ กรรมการบรษิทั 
11. นายยทุธนา  หยมิการณุ กรรมการบรษิทั 
12. นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ กรรมการบรษิทั 
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13. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร 
 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการผูจ้ดัการ 
14. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร 

 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผูจ้ดัการ 

2) กรรมการบริษทัท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม  

1. ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต์    กรรมการบรษิทั  
(ลาประชมุเนื่องจากตดิภารกจิเดนิทางไปต่างประเทศ) 

2.   นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั 

3) ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นายสงวน  คณุาธนินัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ วศิวกรรมทางพเิศษ 
2. นางสดุฤทยั  พรหมมาตร รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารทางพเิศษ 
3. นายภาคภมู ิ ทววีทิยรศัมิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร และเลขานุการบรษิทั 
4. นางสาวปาหนนั  โตสวุรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ การเงนิ 
5. นายวทิรูย ์ หทยัรตันา รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง 
6. นายอลัวนิ  จ ี รองกรรมการผูจ้ดัการ สนบัสนุนปฏบิตักิาร 
7. ดร.วเิทศ เตชางาม รองกรรมการผูจ้ดัการ   เทคโนโลยแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์

 4) ผู้สอบบญัชี  บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

1.  นางสาวอศิราภรณ์  วสิทุธญิาณ  

5) ท่ีปรึกษากฎหมาย  เดอะลีจิสท์ กรุป๊     

1. นายนพดล  อนิทรลบิ 
2.  นางสาวสาวติร ี ตรนีวรตัน์    ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน 

6) ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 

1.  นายธวชัชยั  วรวรรณธนะชยั  

7) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ   บริษทั แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 

1.  นายพชัร เนตรสวุรรณ  

8) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ   บริษทั ออพท์เอเชีย  แคปิตอล  จ ากดั 

1.  นายอรรณพ   แสงวณิช  
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9) ผู้แทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น 

1.  นายอดเิรก  พพิฒัน์ปัทมา 

10) ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุม 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2561 ปรากฏจ านวนผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิ               
เขา้ร่วมประชุมทัง้สิ้น 64,437 ราย จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายทัง้หมด 15,285,000,000 หุ้น โดยในการประชุมสามญั            
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมทัง้ดว้ยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาทีเ่ปิดประชมุเวลา 14.00 น. 
จ านวน 2,298 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิ้น 9,004,263,743 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 58.9092 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด จงึครบเป็นองคป์ระชุมตามข้อบังคับบริษัทซึ่งก าหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
และต้องม ีหุ ้นน ับรวมก ันได ้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด  และในเวลาปิดรับ
ลงทะเบียนมีผู้ถือหุ้นจ านวนทัง้สิ้น  2,937  ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิ้น 10,438,633,975 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
68.2933 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

โดยในจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2,937 ราย มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้พลเอกส าเภา  ชูศรี กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง ซึง่เป็นกรรมการอสิระ และเป็นบุคคลทีไ่ม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงแทน จ านวน 868 ราย จ านวนหุ้นรวม 
2,076,459,547 หุน้  

กอ่นจะเริม่พจิารณาตามระเบยีบวาระการประชุม ประธานขอใหเ้ลขานุการบรษิทัชีแ้จงเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัขิองบรษิทัใน
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และการลงคะแนนเสยีง  

เลขานุการบริษทั  ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ารายละเอยีดขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนและกตกิาการนับคะแนน บริษัท
ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดไวใ้นหน้า 57 ของหนงัสอืเชญิประชมุตามทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ สรปุสาระส าคญัคอื 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใชว้ธิลีงคะแนนโดย หุน้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง (one share one vote) 

2. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะโดยไดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาในหนงัสอืมอบฉนัทะในแต่ละวาระแลว้ ทัง้นี้ รวมถงึคะแนนเสยีง
ของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหพ้ลเอกส าเภา  ชศูร ีกรรมการอสิระ เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงแทน ฝ่ายเลขาฯไดท้ าการ
รวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้าในคอมพวิเตอรเ์พื่อความรวดเรว็ในการประชุม โดยทีป่รกึษากฎหมาย
จากเดอะ ลจีสิท ์กรุ๊ปไดส้อบทานความถกูตอ้งแลว้ 

3.   ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมด้วยตนเองเพื่อความรวดเรว็ในการนับคะแนนเสยีง ขอใหเ้ฉพาะผู้ถอืหุ้นที่ต้องการ
ลงคะแนน “ไม่เหน็ดว้ย”หรอื “งดออกเสยีง”แสดงเจตนาลงในบตัรลงคะแนน (สเีหลอืง) ทีจ่ดัเตรยีมให ้โดยขอให้
ยกมอืแสดงตวัเพื่อใหเ้จ้าหน้าทีเ่กบ็เฉพาะบตัรลงคะแนนที ่“ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง”ดงันัน้จ านวนเสยีง           
ทีเ่หลอืจะถอืว่า “เหน็ดว้ย”ทัง้หมด 

4. ทัง้นี้ บตัรลงคะแนนเสยีงใดทีไ่ม่สามารถแสดงถงึความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างชดัเจนว่าจะลงคะแนนเสยีงไป
ทางใด เช่น การท าเครื่องหมายทัง้ในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย ” และ/หรือ “งดออกเสียง” หรือ                       
ท าเครื่องหมายไม่ชดัเจน หรอื ขดีฆ่าเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงลายมือชื่อก ากบับรเิวณที่ขดีฆ่า หรอื  ไม่ท า
เครือ่งหมายใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้ จะถอืว่าเป็น “บตัรเสยี” 
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5. ในระหว่างด าเนินการประชุม เปิดโอกาสให้มกีารซักถาม หากผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะ
ซกัถามหรอืต้องการให้คณะกรรมการ หรอื ผู้บรหิารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อ หรอืกรณี           
รบัมอบฉนัทะใหแ้จง้ชื่อผูม้อบฉนัทะดว้ย ทัง้นี้ เพือ่บนัทกึในรายงานการประชมุใหถู้กตอ้งครบถว้น โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้
ซกัถามและอภปิรายใหก้ระชบั เพือ่ประสทิธภิาพในการด าเนินการประชมุ และไมก่ระทบผูถ้อืหุน้โดยสว่นรวม 

6. เพื่อความโปรง่ใสในการนับคะแนน ขอเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 2 คน เพือ่ร่วมเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน
รว่มกบัทีป่รกึษากฎหมายทีจุ่ดตรวจสอบผลการนบัคะแนน 

ในการตรวจนบัคะแนน ผูถ้อืหุน้ 2 คน คอื นางสาวสดุารตัน์  กานตวนิชกรู และนางสาวดารนิทร์ โรจน์อศัวมงคล อาสา
ในการเป็นสกัขพียานตรวจนบัคะแนนรว่มกบันางสาวสาวติร ีตรนีวรตัน์ ทีป่รกึษากฎหมายจากเดอะ ลจีสิท ์กรุ๊ป 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 

ประธานแจง้ต่อทีป่ระชุมว่ารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่
12 มถิุนายน 2560 นัน้ บรษิัทได้ส่งให้ล่วงหน้าแล้วพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุน้ตามที่
ปรากฏ ตัง้แต่หน้า 11 ถึงหน้า 23 และได้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบรษิัทตัง้แต่วันที่ 26 
มถิุนายน 2560 นอกจากนี้บรษิทัยงัได้เผยแพร่ภาพวดิโีอบนัทกึการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้            
ผูถ้ือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท ซึ่งไม่มผีู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไข
รายงานการประชมุ 

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่าการบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกต้องครบถ้วน และ             
มคีวามชดัเจน จงึเหน็ควรรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

นายชาตรี  เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณบรษิัทที่มีบรกิารรถรบั -ส่ง และจดัช่อง
ลงทะเบียนส าหรบัผู้อาวุโส อย่างไรก็ตามมีผู้อาวุโสจ านวนมากมาประชุม จึงขอให้เพิ่ มช่อง
ลงทะเบยีนผูส้งูอายใุหม้ากขึน้ในการประชมุคราวต่อไป  

นายธรรมนูญ  จลุมณีโชติ ผู้ถือหุ้น และรบัมอบฉันทะ แสดงความคดิเหน็ดงันี้ 
1. เพือ่ส่งเสรมิการมธีรรมาภบิาลของบรษิทั ควรมกีารชีแ้จงเรือ่งผลการลงทนุของบรษิทัเพื่อให้

ผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ  
2. หนงัสอืเชญิประชมุควรมหีน่วยงานทีเ่ป็นผูจ้ดัท าดา้นทา้ยซา้ยมอืตามหลกัสารบรรณ 
3. การบันทึกรายงานการประชุมในหัวข้อการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ควรบันทึกให้

กรรมการเป็น “กรรมการทีเ่ขา้ประชมุ” สว่นผูอ้ืน่ควรบนัทกึเป็น “ผูเ้ขา้รว่มประชมุ” 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บ ารงุพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคดิเหน็ว่า หนังสอืเชญิประชมุและเอกสาร
ประกอบการประชุมมจี านวนมาก  ซึ่งสารสนเทศที่แนบมา ควรมกีารลงวนัที่ และ   ลงนามโดย
กรรมการผูร้บัผดิชอบ เพือ่ใหเ้ป็นขอ้มลูทีส่ามารถน ามาใชอ้า้งองิได้ 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงว่าสารสนเทศถอืเป็นส่วนหนึ่งของหนังสอื
เชิญประชุม ซึ่งลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 และได้มีการลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท 
สารสนเทศดงักล่าวเป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการพจิารณาวาระเกีย่วโยง
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พรอ้มทัง้ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และส านกังาน ก.ล.ต.  

นายพัชร เนตรสุวรรณ  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสารสนเทศทัง้            
2 ฉบบันี้ ถอืเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั โดยมกีารระบุไวใ้นเอกสาร
สารสนเทศทัง้ 2 ฉบบัครบถ้วนแล้ว ในหวัขอ้ “ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทที่มตี่อ
สารสนเทศ” ทา้ยสารสนเทศทัง้ 2 ฉบบั 

ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ

เลขานุการบริษทั ชีแ้จงว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนี้ 10,369,891,128 เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,365,399,625 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9998 

ไมเ่หน็ดว้ย   20,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 

งดออกเสยีง                      4,471,503 เสยีง  

บตัรเสยี                      - ไมม่ ี-  

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิ้วยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรบัรอง
รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ตามทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทในปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 รบัทราบ รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2560 ตามทีไ่ดน้ าสง่ผูถ้อืหุน้ทกุทา่นและเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้า
แลว้ตัง้แต่วนัที ่20 มนีาคม 2561 

ประธานขอใหน้างพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ 

นางพเยาว์  มริตตนะพร  กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานในปี 2560 ว่า  
บรษิทัไดน้ าสง่รายละเอยีดประกอบการพจิารณาในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้ตามทีป่รากฏใน
รายงานประจ าปี 2560 จงึขอน าเสนอขอ้มลูในรปูแบบวดิทีศัน์เพือ่สรปุขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 
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นายวรณุ  ตระกลูเผดจ็ไกร ผู้ถือหุ้น แสดงความคดิเหน็ว่าบรษิทัควรมกีารจดัเก็บขอ้มูลสถิติ
ของรถทีใ่ชท้างพเิศษต่อวนัว่าเป็นรถประเภทใดบา้ง กีล่้อ รถเก่าหรอืรถใหม่ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การประมาณการปรมิาณรถทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคตต่อไป 

นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่า บรษิทัมกีารเกบ็ขอ้มลูสถติขิองประเภทรถ โดย
วดัดว้ยจ านวนลอ้ และจะใชข้อ้มลูการจดทะเบยีนรถใหม่แต่ละปีมาเป็นขอ้มลูในการประมาณการ
ปรมิาณรถทีจ่ะใชท้างพเิศษในอนาคต  

นายวิชา  โชคพงษ์พนัธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกีย่วกบัความคบืหน้าในการก่อสรา้งทางเชื่อมทางพเิศษ
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานครกบัทางพเิศษศรรีชั 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงว่าการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสาย          
ศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทีจ่ะเชื่อมกบัทางพเิศษศรรีชัไปทางทศิเหนือ (แจง้วฒันะ) 
คาดว่าจะแลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายในเดอืนสงิหาคม 2561  

นายทวี ลีศิริชยักลุ ผู้ถือหุ้น  แสดงความคดิเหน็ดงันี้ 

1. ขอบคุณบริษัทที่ได้มีการพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมสถานีสนามไชย และชื่นชมผลงานการ
กอ่สรา้งของ บมจ. ช. การชา่งทีส่ามารถกอ่สรา้งไดโ้ดยทีไ่มม่กีารเปิดหน้าดนิ  

2. การแกไ้ขปัญหารถไฟฟ้าทีม่ผีูม้าใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก โดยการถอดเกา้อี้ทีน่ัง่ออก ช่วยใน
เรื่องการเขา้-ออกสะดวกขึน้มาก และเสนอใหถ้อดเกา้อีม้ากกว่าในปัจจุบนั หรอืปรบัปรุงโดย
เปลีย่นเป็นเกา้อีพ้บัไวเ้พือ่เป็นทางเลอืกใหผู้ใ้ชบ้รกิารในชัว่โมงเรง่ด่วน  

3. เสนอใหม้กีารใชบ้รเิวณพื้นทีเ่ชงิพาณิชย์เป็นศูนย์ใหบ้รกิารงานทะเบยีนราษฎร ์ส านักงาน
ประกนัสงัคม เหมือนกรณีการมีบริการตรวจสุขภาพในบริเวณสถานี หากเป็นไปได้จะ
ใหบ้รษิทัท ากจิกรรม CSR โดยขอความร่วมมอืไปยงัโรงพยาบาลทีอ่ยู่รอบๆ เพื่อใหบ้รกิาร
ดว้ยจะเป็นการสง่เสรมิใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารมากขึน้  

ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ กรรมการผู้จดัการ  ชีแ้จงดงันี้ 
1. การถอดเก้าอี้ออกในบางขบวนถือเป็นมาตรการชัว่คราวในการแก้ปัญหาผู้ใช้บรกิารเป็น

จ านวนมากในช่วงเร่งด่วนในขณะนี้ โดยบรษิทัจะมขีบวนรถมาใหบ้รกิารเพิม่เตมิอกีจ านวน 
35 ขบวนโดยจะเริม่ทยอยมาในไตรมาสที ่2 ของปี 2562 จากทีม่อียูใ่นปัจจุบนัจ านวน 19 ขบวน  

2. ส าหรบัเรื่องที่เกี่ยวกบักจิกรรม CSR บรษิัทจะพจิารณาขอความร่วมมอืไปยงัโรงพยาบาล
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า เกีย่วกบัการให้บรกิารตรวจสุขภาพ โดยจะพจิารณาจดัสรรการใช้
พืน้ทีใ่หเ้หมาะสมต่อไป 

ประธาน  ชีแ้จงเพิม่เตมิว่าในการจดัซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิม่เตมินัน้ บรษิทัจะพยายามด าเนินการ
ใหเ้รว็ทีส่ดุและดทีีส่ดุ  

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการแกปั้ญหาโดยการถอดเกา้อี้
ออกว่าจากการใชบ้รกิารพบว่ามผีูใ้ชบ้รกิารบางส่วนทีย่นืกดีขวางการเขา้ออก จงึเสนอใหบ้รษิทั
พจิารณาท าเสน้แนวยนืในขบวนรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการเขา้ออก หรอืหากถอด
เกา้อีอ้อกไปทัง้หมดกจ็ะท าใหผู้โ้ดยสารใชบ้รกิารไดม้ากขึน้ 
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ประธาน  ชี้แจงเพิม่เตมิว่าส าหรบัขอ้เสนอทีจ่ะใหถ้อดเกา้อี้ออกทัง้หมดนัน้ คงจะไม่สามารถท าได้ 
เพราะยงัมผีู้โดยสารที่เป็นบุคคลสูงอายุ ยงัมคีวามจ าเป็นต้องใช้อยู่ ซึ่งจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

นายอดิเรก  พิพฒัน์ปัทมา อาสาสมคัรพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น  ผู้รบัมอบฉันทะ สอบถามเกีย่วกบั
ปัจจยัความเสี่ยงตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี หน้า 88 กรณีสญัญาสมัปทานโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที ่2 จะสิน้สุดลงในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 หากบรษิทัไม่ไดร้บัการต่อสญัญาจะส่งผล
กระทบต่อรายไดใ้นสว่นของทางพเิศษ ซึง่มถีงึรอ้ยละ 65 นัน้ ปัจจุบนัมคีวามคบืหน้าอยา่งไร 

นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่า บรษิทัไดเ้ตรยีมแผนบรหิารความเสีย่งไว้
ตัง้แต่ 5 ปีทีแ่ล้ว โดยไดย้ื่นขอ้เสนอเป็นผูร้บัสมัปทานจากการทางพเิศษฯ และได้รบัคดัเลอืกให้
ด าเนินโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี 
ส าหรบัเงือ่นไขสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 บรษิทัมสีทิธขิอต่อสญัญาสมัปทานกบัการ
ทางพเิศษฯ ได้อกี 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา โดยบรษิทัได้มหีนังสอืแจ้ง
ความประสงค์ในการต่อสญัญาสมัปทานไปยงัการทางพเิศษฯ แล้ว ผลการพจิารณาเป็นอย่างไร จะ
รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอกีครัง้  

นายชนเชฏฐ์  ฉายา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าระบบ QR CODE สามารถน ามาใชก้บัระบบการเกบ็
คา่ผา่นทางพเิศษไดห้รอืไม่ 

นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงว่าสามารถน ามาใชไ้ด้ เพยีงแต่ตอ้งเพิม่ตวั
อา่น QR CODE ซึง่จะน าเรือ่งนี้ไปปรกึษาหารอืกบัการทางพเิศษฯ ต่อไป 

นายวิชา  โชคพงษ์พนัธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องความเป็นไปไดใ้นการร่วมมอืการสรา้งรถไฟฟ้า 
Airport Link เชือ่มจากสนามบนิสวุรรณภมูขิอง BTS  AOT และ BEM 

ประธาน  ชี้แจงว่า ระบบรถไฟฟ้า Airport Link จากสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้อยู่ในความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บ ารงุพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น  สอบถามและแสดงความคดิเหน็ดงันี้  

1. สอบถามแนวทางการแกไ้ขปัญหารถตดิสะสมบรเิวณหน้าด่านเกบ็เงนิคา่ผ่านทางบรเิวณช่อง
ใชเ้งนิสด อยากใหม้ผีูม้าใชบ้รกิาร Easy Pass มากขึน้  

2. อบุตัเิหตุทีเ่กดิบนทางด่วน ควรมมีาตรการปรบัปรงุเพือ่ใหห้น่วยงานกูภ้ยับนทางพเิศษ
สามารถเขา้ถงึจุดเกดิเหตุรวดเรว็มากขึน้ และควรมกีารจดัหาอปุกรณ์ในการชว่ยชวีติกรณีมี
อบุตัเิหตุเกดิขึน้บนทางพเิศษดว้ย 

3. ชื่นชมผลงานการก่อสรา้งของวศิวกร บมจ. ช. การช่างทีม่คีวามสามารถในการก่อสรา้งท่อ
ลอดใตแ้มน่ ้าเจา้พระยาได ้ 

ประธาน  แจ้งว่าขอรบัขอ้เสนอไว้พจิารณาและเพิม่เติมเรื่องการก่อสรา้งรถไฟฟ้าลอดใต้แม่น ้า
เจา้พระยา ซึ่งมสีถานีใกล้เคยีงคอื สถานีสนามไชยเป็นสถานีทีม่คีวามสวยงาม เป็นทีช่ ื่นชมเป็น
อยา่งมากจากผูท้ีไ่ปเยีย่มชมโดยผูท้ีอ่อกแบบ คอื รศ.ดร.ภญิโญ  สวุรรณครี ีศลิปินแหง่ชาต ิ
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นายชาตรี  เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น แสดงความคดิเหน็ว่า บรษิทัควรมกีารรณรงคเ์รือ่ง การเอือ้เฟ้ือ
ที่นัง่ให้แก่ผู้สูงอายุในรถไฟฟ้า MRT โดยการประกาศเพิ่มเติมให้ผู้โดยสารทราบในรถไฟฟ้า 
นอกจากป้ายประกาศทีม่อียูใ่นขบวนรถหรอืในสถานีแลว้  

นางสาววนิดา ตันติสุนทร ผู้ถือหุ้น  แสดงความคดิเห็นว่านอกจากการประกาศในสถานีให้
เอื้อเฟ้ือทีน่ัง่แก่ผูสู้งอายุในรถไฟฟ้า MRT แล้ว เหน็ว่าควรมกีารแจ้งให้ผูโ้ดยสารทราบว่าขบวน
ไหนเป็นขบวนส าหรบัผูส้งูอายกุจ็ะเป็นการด ีหรอืมกีารแจง้ว่าตูโ้ดยสารขบวนไหนเป็นตูย้นื หรอื
เป็นตูส้ าหรบัผูส้งูอาย ุเดก็ และสตรมีคีรรภ ์ซึง่จะชว่ยใหผู้โ้ดยสารไดท้ราบล่วงหน้าว่าตูน้ี้จะไมม่ทีีน่ัง่ 

นายสมบติั  เทวคปุต ์ผู้ถือหุ้น  แสดงความคดิเหน็ดงันี้ 

1. เสนอแนวคดิในการท ารถไฟฟ้าใหม่ให้มีประตูเปิดด้านขา้งตลอดแนวขบวน มทีี่นัง่แค่ตรง
กลางพอ 

2. ระหว่างที่รอการสัง่ผลิตรถไฟฟ้าขบวนใหม่ เสนอให้บริษัทขอเช่าขบวนรถไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศมาใชก้อ่น โดยน ามาเป็นตูเ้ชือ่มต่อในขบวนปัจจุบนักไ็ด้ 

3. ขอใหข้ยายระยะเวลาการเปิด-ปิดใหบ้รกิาร เช่น เปิดบรกิาร 05.00 น.และปิดบรกิาร  02.00 น. 
ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารในชว่งกลางคนืทีพ่บปัญหากรณีแทก็ซีป่ฏเิสธผูโ้ดยสาร 

นายพงษ์สฤษด์ิ  ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท  ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ปัญหากรณีมี
ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าในชัว่โมงเรง่ด่วนจ านวนมาก ดงันี้ 
1. เนื่องจากมกีารเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสมี่วงและสายสนี ้าเงนิโดยเปิดใชส้ถานีเตาปูนต่อเชื่อม

สถานีบางซื่อมผีลใหป้รมิาณผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก ซึ่งบริษทัมมีาตรการแกปั้ญหา
ชัว่คราวตามที่แจ้ง อย่างไรก็ตามบรษิัทต้องขอเวลาเนื่องจากอยู่ระหว่างการสัง่ตู้รถไฟฟ้า
เพิม่เตมิ 

2. กรณีปัญหาและอปุสรรคส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารสงูอาย ุเดก็ และสตรมีคีรรภ์ บรษิทัจะรว่มรณรงค์
กับรฐับาลและหารือกับ รฟม. เพื่อช่วยสนับสนุนมาตรการที่จะอ านวยความสะดวกแก่
ผูใ้ชบ้รกิารต่อไป 

นายศุภกร  ชินพงษ์ไพบูลย์ ผู้ ถือหุ้น   มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าขอให้มีการหารือกับ                  
การรถไฟฟ้าแหง่ประเทศไทย (รฟท.) กรณีมผีูโ้ดยสารชาวต่างชาตทิีน่ าสมัภาระทีม่ขีนาดใหญ่เขา้
สู่ระบบรถไฟฟ้า Airport Rail Link ท าให้เกิดปัญหาพื้นที่ในการให้บรกิารแก่ผู้โดยสารท่านอื่น
ลดลง ควรมกีารคดิค่าธรรมเนียมส าหรบักรณีดงักล่าว ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบับรษิทัในสว่นทีผู่โ้ดยสาร
ของ Airport Rail Link ทีม่าใชบ้รกิารต่อในสว่นของรถไฟฟ้า MRT 

นายไกรวลัย ์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น  แสดงความคดิเหน็ดงันี้ 

1. ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเครื่องเติมเงนิบตัรโดยสารไม่รองรบัธนบตัรชนิดใหม่ (ธนบตัรรชักาลที่ 9 
ฉบบัล่าสดุ) ใหบ้รษิทัจดัท าป้ายแสดงลกัษณะของธนบตัรทีเ่ครือ่งรองรบัไวด้ว้ย 

2. หาวธิลีดระยะเวลาในการออกใบก ากบัภาษเีตม็รปูแบบของระบบรถไฟฟ้าสายสมี่วงทีต่อ้งใช้
เวลานานถงึ 2 สปัดาห ์ซึง่ต่างจากรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
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ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงว่า ส าหรบัเรื่องการออกใบก ากบัภาษีจะ
ขอรบัไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น  สอบถามดงันี้ 

1. สญัญาสมัปทานรถไฟฟ้าสายสมี่วงทีเ่ป็นการรบัจา้งบรหิาร (Gross Cost) มรีายไดแ้ละก าไร
ต่อปีประมาณปีละเทา่ไหร ่ 

2. สญัญารถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายเป็นแบบ Gross Cost หรอื Net Cost 

3. ระบบการใหส้มัปทานของประเทศไทยเป็นทัง้ Gross Cost หรอื Net Cost จงึอยากทราบถงึ
ความเป็นไปได้หากมีการลดค่าโดยสารทัง้ระบบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากGross Cost 
เป็น Net Cost หรอืไม ่

4. นโยบายรฐับาลมแีนวโน้มทีจ่ะเป็น Gross Cost หรอื Net Cost  และ Margin  ของสายสมีว่ง
เป็นอยา่งไร 

ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่าบรษิทัรบัสมัปทานรถไฟฟ้าสายสมี่วงเป็น
แบบ Gross Cost และรบัสมัปทานรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงนิเป็นแบบ Net Cost   ส าหรบัในส่วนของ
รายได้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสมี่วงรายได้ค่าโดยสารทัง้หมดจะเป็นของรฐัและจ่ายค่าจ้างการ
บรหิารการเดนิรถกบัซ่อมบ ารงุใหก้บับรษิทั ส าหรบัส่วนรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิทีเ่ป็นแบบ Net Cost 
รายได้ค่าโดยสารเป็นของบรษิัท ซึ่งบรษิทัต้องรบัความเสีย่งจากผลด าเนินงานทัง้หมดแล้วแบ่ง
ผลตอบแทนใหร้ฐัตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 

นายกษิดิศ  ประเสริฐสังข์ ผู้ ถือหุ้น  สอบถามเกี่ยวกับการให้บริการทางพิเศษว่าบริษัท              
มนีโยบายทีจ่ะท าการตลาดเชงิรกุเพือ่เพิม่ปรมิาณผูใ้ช ้Easy Pass อยา่งไร 

นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี้  
1. นโยบายในการบรหิารจดัการ EasyPass อยูภ่ายใตก้ารดแูลของ กทพ. โดยขณะนี้กทพ.ไดร้บั

นโยบายจากกระทรวงคมนาคมใหย้กเวน้การเกบ็คา่มดัจ าบตัร Easy Pass ดงันัน้ประชาชน
สามารถรบับตัร Easy Passได ้โดยไมต่อ้งเสยีคา่มดัจ า แต่ยงัไมม่นีโยบายการใหส้ว่นลด
ส าหรบั Easy Pass  

2. ส าหรบัทางพเิศษในส่วนที่บรษิัทดูแลมกีารติดตัง้ระบบ Easy Pass ไปแล้วรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนตูเ้กบ็เงนิทัง้หมด  

ดร. ธีรทร วฒันกลู ผู้ถือหุ้น มขีอ้เสนอแนะและขอ้สอบถามดงันี้  

1. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในงบแสดงฐานะการเงนิมยีอดคงเหลอื 2.67 พนัลา้นบาท 
ซึง่เหน็ว่ามมีากไป เมื่อเทยีบกบัปีก่อนทีม่เีพยีง 777 ล้านบาท ควรน าไปใชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้ 
หรอืเจา้หนี้การคา้บางสว่นเพือ่ประหยดัดอกเบีย้ 

2. ขอใหช้ีแ้จงเนื่องจากอตัราการจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้คอ่นขา้งต ่า 
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นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี้ 

1. บรษิทัตอ้งจดัเตรยีมเงนิสดไวส้ าหรบัช าระคนืหนี้ระยะสัน้ ซึง่มกี าหนดช าระในไตรมาสแรก  
2. ส าหรบัเรื่องเงนิปันผลนัน้บรษิทัต้องเตรยีมเงนิส่วนหนึ่งไว้ส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ

สว่นต่อขยายทีบ่รษิทัไดร้บัสมัปทานมาแลว้ 

ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึแจง้ต่อทีป่ระชุมว่าวาระนี้ไม่ตอ้งออก
เสยีงลงคะแนนเนื่องจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานใหท้ีป่ระชมุทราบ 

ทีป่ระชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพจิารณาแล้ว เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิ            
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560ซึง่งบการเงนินี้
ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท และตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแล้ว โดยมรีายละเอยีดในเอกสารสรุปขอ้มลูทางการเงนิปี 2560 ทีไ่ดน้ าส่ง
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุทา่นล่วงหน้าพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้แลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บ ารงุพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการจ าหน่ายหุ้นกูข้อง
บรษิทั และเรือ่งของราคาหุน้บรษิทั 

นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่าในปี 2560 บรษิทัไดร้บัรางวลั Issuer of the 
Year จากการออกหุน้กู ้ท าใหล้ดตน้ทนุทางการเงนิไปไดห้ลายรอ้ยลา้นบาท อกีทัง้บรษิทัยังไดร้บั
รางวลัธุรกรรมทางการเงนิยอดเยีย่มในตลาดทุนประจ าปี 2560 จากผลส าเรจ็ของการควบบรษิทั
ซึง่ท าใหบ้รษิทัมคีวามแขง็แกรง่ขึน้  

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดบรษิัทจึงไม่จัดส่งเอกสารหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิไปพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ  

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงว่าบริษัทมีการจัดส่งรายงานหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิโดยจดัท าเป็นแผน่ CD สง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ 

นายไกรวลัย ์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น  เสนอแนะให้บรษิทัมกีารจดัท าเอกสารงบการเงนิ โดยม ีQR 
Code เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดขูอ้มลูเป็นมอืถอื หรอืแทบ็เลต็ได ้ 

เลขานุการบริษทั ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ผูถ้อืหุน้สามารถดขูอ้มลูหมายเหตุประกอบงบการเงนิโดย
สแกน QR Code ทีป่รากฏอยูห่ลงัปก CD และหลงัเล่มสรปุขอ้มลูทางการเงนิซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถดู
ผา่นมอืถอื หรอืแทบ็เลต็ไดท้นัท ี 
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นางสาวนุชนาถ  ยงัชนะ ผู้ถือหุ้น  แสดงความคดิเหน็ดงันี้ 
1. เสนอให้บรษิัทปล่อยเช่าพื้นที่พาณิชย์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่ายงัมีพื้นที่ว่างในสถานี

รถไฟฟ้าทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้กีมาก 

2. ขอใหบ้รษิทัจดัท ารายการสง่เสรมิการขายของบตัรรถไฟฟ้า MRT  ใหเ้หมอืนกบัของ BTS 

3. ขอใหบ้รษิทัจดัใหม้นีกัวเิคราะหท์างการเงนิมาวเิคราะหก์ารลงทนุใน MRT ใหเ้หมอืนกบัของ BTS 

ประธาน  ชี้แจงว่าบรษิทัจะรบัขอ้เสนอไปพจิารณา ส าหรบัการวเิคราะห์การลงทุนบรษิัทมกีาร
ด าเนินการเชน่เดยีวกนั 

นายประเสริฐ ชาญวิทยากลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามดงันี้ 

1. ตูล้อ็คเกอรเ์ช่าในพืน้ทีส่ถานีสขุมุวทิบรเิวณทางขึน้ และบรเิวณดา้นขา้งมมีาตรการรกัษาความ
ปลอดภยัอยา่งไร ถา้หากมกีารวางระเบดิในตูบ้รษิทัมรีะบบป้องกนัหรอืไม ่อยา่งไร 

2. เรือ่งการเปิดลฟิทโ์ดยสารของสถานี อยากใหเ้จา้หน้าทีส่ถานีทุกคนมกีญุแจทีส่ามารถเปิดลฟิท์
ไดท้นัท ีไมต่อ้งใชเ้วลารอเจา้หน้าทีน่าน 

3. เสนอให้มกีารพมิพ์บตัรโดยสารฟรแีนบไว้ในหนังสอืเชญิประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เดินทาง    
มารว่มประชมุ 

ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี้ 

1. ส าหรบัปัญหาการใช้งานล็อคเกอร์ ซึ่งเป็นความรบัผดิชอบของบรษิัทผู้รบัเหมา บรษิัทได้
ประสานกับ รฟม. ในการรกัษาความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ร ับเหมาภายนอกปรบัปรุงการ
ใหบ้รกิาร ซึง่บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากในเรือ่งความปลอดภยัในสถานี  

2. ส าหรบัการไมไ่ดร้บัความสะดวกในการใชบ้ตัรโดยสารต่างๆ บรษิทัมโีครงการทีจ่ะจดัท าบตัร
โดยสารแมงมมุ 4.0 เพือ่ใชส้ าหรบัเดนิทางในทกุระบบ ซึง่อยูร่ะหว่างการปรบัปรงุ 

ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ

เลขานุการบริษทั ชีแ้จงว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนี้ 10,437,666,404 เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,432,702,331 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9997 

ไมเ่หน็ดว้ย   29,338 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0002 

งดออกเสยีง                      4,934,735 เสยีง  

บตัรเสยี                      - ไมม่ ี-  

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิ้วยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนุมตัิ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
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ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล 

ประธานขอใหน้างพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ 

นางพเยาว์  มริตตนะพร  กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบรษิัทมีก าไรสุทธิตาม         
งบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบัปี 2560 เป็นเงนิ 2,975,471,255 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม 
บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ไดต้ามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36  ซึง่หา้ม
จ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร และหา้มจ่ายเงนิปันผลกรณีที่บรษิทัยงัมยีอด
ขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงนิปันผลใหจ้่ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และต้องได้รบัอนุมตัิ
จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนี้ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 37 บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุน
ส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสม  ยกมา (ถ้าม)ี 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสรรก าไร
เป็นทนุส ารองตามกฎหมายส าหรบัปี 2560 เป็นเงนิ 148.8 ลา้นบาท 

รายละเอยีดก าไรสะสมตามงบเฉพาะกจิการทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรปรากฏตามหนงัสอืเชญิประชมุ หน้า 24  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2561 พจิารณาแลว้เหน็ว่า
ในปี 2560  บรษิทัมกี าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นเงนิ 2,975,471,255 บาท จงึเหน็ควร
เสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 อนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไร โดย 

1. จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายส าหรบัปี 2560 เป็นเงนิ 148.8 ลา้นบาท  

2. จ่ายเงนิปันผลส าหรบังวดครึง่ปีหลงัของปี 2560 โดยจ่ายจากก าไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท 
เป็นเงนิ 1,069.95 ลา้นบาท ดงันัน้รวมการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบังวดครึง่ปีแรกของ
ปี 2560 ทีจ่่ายไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาทแลว้ เงนิปันผลส าหรบัปี 2560 เท่ากบัอตัราหุน้ละ 
0.13 บาท  

โดยก าหนดใหว้นัจนัทร์ที ่30 เมษายน 2561 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื่อ
สิทธิในการรับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 วันจันทร์ที่ 14 
พฤษภาคม 2561 ในกรณีทีท่ีป่ระชมุอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 

นายชาตรี  เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเกีย่วกบัการเลอืกก าไรสะสมทีบ่รษิทัน ามาจ่าย เงนิปันผล
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ ควรเลอืกใชก้ าไรสว่นทีเ่สยีภาษใีนอตัราสงูกอ่น 

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จดัการ การเงิน ชี้แจงว่าก าไรสะสมของ
บรษิทัทีม่อียู่ในปัจจุบนัเป็นก าไรทีเ่สยีภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 ส าหรบัก าไรสะสมทีเ่สยีภาษี
รอ้ยละ 23 กบัรอ้ยละ 30 นัน้ไดใ้ชส้ าหรบัการจ่ายเงนิปันผลของปีกอ่นๆไปหมดแลว้ 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น แสดงความคดิเหน็ว่าการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัในอตัรา
รอ้ยละ 0.07 บาทต่อหุน้ เป็นอตัราทีไ่มเ่หมาะสม เมือ่เทยีบกบัผลก าไรทีบ่รษิทัไดร้บั  
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นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงว่าส าหรบัการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลของ
บริษัท ซึ่งมีอัตราเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ (Pay Out Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 66.67 สอดคล้องกับ
นโยบายปันผลที่ก าหนดว่าจะจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ ซึ่งบริษัท
พยายามรกัษา Payout Ratio ไวป้ระมาณรอ้ยละ 60 หากบรษิทัน าก าไรสุทธมิาจ่ายปันผลใหก้บัผู้
ถอืหุน้ทัง้หมดกส็ามารถกระท าได้ แต่จะมผีลใหบ้รษิทัไม่สามารถสรา้งความเจรญิเตบิโตต่อไปได ้
เนื่องจากในปี 2560 บรษิทัเพิง่ไดร้บัสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายมลูค่าประมาณ 
2 หมื่นกว่าลา้นบาท บรษิทัด าเนินธุรกจิโดยใชเ้งนิก าไรสุทธสิ่วนหนึ่ง และกูเ้งนิเพื่อมาลงทุนเพิม่
อกีสว่นหนึ่ง บรษิทัจงึตอ้งแบ่งก าไรออกเป็น 2 สว่น เกบ็ไวล้งทนุและน ามาจ่ายปันผล 

ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการบริษทั  ชีแ้จงว่าวาระนี้ตอ้งผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนี้ 10,438,378,000 เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,438,009,559 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9989 

ไมเ่หน็ดว้ย   113,088 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0010 

งดออกเสยีง                      246,698 เสยีง  

บตัรเสยี                      8,655 เสยีง  

ทีป่ระชุมมมีตดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ 
การจดัสรรเงนิก าไรและจ่ายเงนิปันผล โดยจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรบัปี 2560  
เป็นเงนิ 148,800,000 บาท  และจ่ายเงนิปันผลส าหรบังวดครึง่ปีหลงัของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 
0.07 บาท เป็นเงนิ 1,069,950,000  บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงนิได้            
นิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษคีนื 

โดยก าหนดใหว้นัจนัทรท์ี ่30 เมษายน 2561 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธิ
รบัเงนิปันผล (ขึน้เครือ่งหมาย XD วนัศกุรท์ี ่27 เมษายน 2561) และก าหนดจ่ายเงนิในวนัจนัทรท์ี ่14 
พฤษภาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตาม
วาระ 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริม่การพจิารณาในวาระนี้ตนเองและและกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี้ขอไม่เขา้ร่วมการประชุมจนกว่าจะพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ         
จงึขอให้นายปลิว  ตรวีศิวเวทย์ รองประธานกรรมการบรษิัทเป็นผู้ด าเนินการในฐานะประธาน           
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ที่ประชุมส าหรบัวาระนี้แทน และรวมถึงในวาระที่ 6 เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้นี้ 
เพือ่ใหก้ารประชมุด าเนินไปอยา่งต่อเนื่องในระหว่างกลบัเขา้หอ้งประชมุ 

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ประธานท่ีประชุม ชี้แจงว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 14 ก าหนดให้
กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี โดยกรรมการทีจ่ะต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัการจดทะเบยีนนัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระ ซึ่ง
อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่ไ็ด ้

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 นี้ กรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระ 6 คน คอื นายวฑิูร  
เตชะทัศนสุนทร   พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร  ดร.อรรณพ ตันละมัย  นายประสิทธิ ์ เดชศิร ิ             
นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ และดร.วรีพงษ์  รามางกรู และจากการทีบ่รษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มี
สทิธเิสนอชื่อบุคคลเพื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ ธนัวาคม 
2560 นัน้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บุคคลเพือ่พจิารณา 

นอกจากนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ได้แจ้งชื่อผู้แทน คอื นางณฐมณ 
บุนนาค เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัตามเงือ่นไขของสญัญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสาย
เฉลมิรชัมงคล  แทนนายธรีพนัธ ์ เตชะศรินุิกลู  ซึง่ลาออก 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยไมร่วมกรรมการทีค่รบก าหนดออกตาม
วาระ คือ พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร และ  นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร พิจารณาแล้ว เห็นควร
น าเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาน าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาดงันี้  

1. แต่งตัง้กรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ 6 คน คอื นายวฑิูร เตชะทศันสุนทร   พลเอกเชษฐา 
ฐานะจาโร  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ และ ดร.วรีพงษ์  
รามางกูร กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ ง เนื่ องจากเป็นผู้มีความรู ้
ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ปฏบิตัหิน้าที่
กรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซื่อสตัย ์และทุ่มเทอุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ทีต่่อบรษิทั 
มบีทบาทส าคญัในการมอบแนวนโยบายการด าเนินธุรกิจของบรษิัท พร้อมทัง้เสนอความ
คดิเหน็และขอ้แนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการ 

2. แต่งตัง้นางณฐมณ  บุนนาค ผู้แทนของ รฟม.ตามสญัญาสมัปทาน เขา้เป็นกรรมการแทน        
นายธรีพนัธ ์ เตชะศรินุิกลูซึง่ลาออก 

ซึง่มรีายละเอยีดขอ้มลูของบุคคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการ อยูใ่นหนงัสอืเชญิประชมุ หน้า 28 – 47 

ประธาน ชี้แจงเพิม่เตมิว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์
2561 โดยไม่รวมกรรมการทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อพจิารณาแล้วมมีติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้
กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 6 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง และ
แต่งตัง้นางณฐมณ  บุนนาค ผู้แทนของ รฟม.ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็นกรรมการแทน         
นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู ซึง่ลาออก 
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ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 

นายธรรมนูญ  จลุมณีโชติ ผู้ถือหุ้น มขีอ้เสนอแนะดงันี้  

1. อา้งถงึคู่มอืกรรมการ ของสถาบนั IOD ขอ้ 3.2.1 กรรมการสรรหา ควรมกีารรายงานผลการ
ท างานของกรรมการแต่ละท่านทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นกรรมการในปีทีผ่่านมา ระบุไว้ในหนังสอื
เชญิประชมุดว้ย 

2. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ โดยเฉพาะกรณีกรรมการอสิระ เมื่อนบัรวมตัง้แต่ก่อนมี
การควบรวมถงึปัจจุบนั ไมค่วรด ารงต าแหน่งเกนิ 9 ปี  

3. ในการทีผู่ถ้อืหุน้จะเสนอระเบยีบวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้
เป็นกรรมการล่วงหน้าไมค่วรก าหนดคณุสมบตัจิ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการ
ประชมุ หรอืเสนอชือ่บุคคล 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บ ารงุพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น มขีอ้เสนอแนะว่าในการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ ซึ่งในแต่ละปีในการประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดให้กรรมการ
จะตอ้งออก 1 ใน 3 ของกรรมการชุดปัจจุบนันัน้ ซึง่ในขอ้ก าหนดของการพจิารณาคุณสมบตัขิอง 
ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทั จะตอ้งไมก่ าหนดกฎเกณฑท์ีเ่ป็นการกดีกนัผูถ้อืหุน้  

ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชมุจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมติ
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงแต่งตัง้กรรมการทัง้ 
7 คน แยกเป็นรายบุคคล   

เลขานุการบริษทั  ชีแ้จงว่าวาระนี้ตอ้งผา่นมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสยีงและสามารถตรวจสอบได้ใน
ภายหลงั  ส าหรบัวาระนี้บรษิัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง        
ทกุราย เพือ่น าไปใชใ้นการตรวจนับคะแนนเสยีงตามแนวทางปฏบิตัขิอง ก.ล.ต. ส าหรบัผูถ้อืหุน้ที่
มอบฉนัทะบรษิทัจะตรวจสอบการลงคะแนนตามทีเ่จตนาทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนเป็นรายบุคคล ดงันี้ 

1. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร 
จ านวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนี้  10,438,441,824    เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,434,337,013 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9920 

ไมเ่หน็ดว้ย   825,215 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0079 

งดออกเสยีง                      3,279,596 เสยีง  

บตัรเสยี                      0 เสยีง  
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2. พลเอกเชษฐา   ฐานะจาโร    
จ านวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนี้    10,438,441,824  เสยีง 

เหน็ดว้ย   8,912,634,845 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 85.4118 

ไมเ่หน็ดว้ย   1,522,261,313 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 14.5881 

งดออกเสยีง                      3,545,666 เสยีง  

บตัรเสยี                      0 เสยีง 

3. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนี้  10,438,441,824  เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,433,532,785 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9842  

ไมเ่หน็ดว้ย   1,648,111 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0157 

งดออกเสยีง                      3,260,928 เสยีง  

บตัรเสยี                      0 เสยีง 

4. นายประสทิธิ ์  เดชศริ ิ
จ านวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนี้ 10,438,441,824    เสยีง 

เหน็ดว้ย   9,665,766,639 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 92.6281 

ไมเ่หน็ดว้ย   769,250,888 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  7.3718 

งดออกเสยีง                      3,424,297 เสยีง  

บตัรเสยี                      0 เสยีง 

5. นายปณิต   ตุลยว์ฒันจติ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนี้  10,438,441,824   เสยีง 

เหน็ดว้ย   9,665,533,092 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 92.6289 

ไมเ่หน็ดว้ย   769,150,328 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  7.3710 

งดออกเสยีง                      3,758,404 เสยีง  

บตัรเสยี                      0 เสยีง 
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6. ดร.วรีพงษ ์  รามางกรู 
จ านวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนี้  10,438,441,824   เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,427,894,424 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9287 

ไมเ่หน็ดว้ย   7,438,840 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0712 

งดออกเสยีง                      3,108,560 เสยีง  

บตัรเสยี                      0 เสยีง 

7. นางณฐมณ  บนุนาค 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนี้  10,438,441,824   เสยีง 

เหน็ดว้ย   9,653,542,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 92.5102 

ไมเ่หน็ดว้ย   781,567,806 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 7.4897 

งดออกเสยีง                      3,331,314 เสยีง  

บตัรเสยี                      0 เสยีง 

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมที่ได้ให้ความวางใจและลงมติอนุมัติให้กรรมการทัง้ 6 คน          
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง และแต่งตัง้นางณฐมณ  บุนนาค ผูแ้ทนของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามสญัญาสมัปทาน เขา้เป็น กรรมการแทน
นายธรีพนัธ ์ เตชะศรินุิกลู ซึง่ลาออก 

ประธานขอใหเ้ชญิกรรมการทัง้ 6 คนกลบัเขา้ทีป่ระชมุ 

ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแยกเป็น
รายบุคคลอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ คอื นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร   พลเอก
เชษฐา  ฐานะจาโร   ดร.อรรณพ  ตนัละมยั  นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ นายปณิต  ตุลย์วฒันจิต             
ดร.วรีพงษ์  รามางกรู กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง และแต่งตัง้นางณฐมณ  
บุนนาค ผู้แทนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามสญัญาสมัปทาน        
เขา้เป็นกรรมการแทนนายธรีพนัธ ์ เตชะศรินุิกลู ซึง่ลาออก     

ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ประธานท่ีประชุม ชีแ้จงว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 15 ก าหนดว่า 
กรรมการมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบี้ยประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอื
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชุมผู้ถอืหุน้จะอนุมตั ิซึ่งอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรอืจะใหม้ผีล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รบัเบี้ยเลี้ยง สวสัดิการ และ
คา่ใชจ้่ายต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 
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บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการจ านวน 4 ขอ้ คอื 

1. มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน 
เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และการเป็นสมาชกิของ
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งจะไดร้บัคา่ตอบแทนเพิม่ตามต าแหน่ง 

2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีส่ามารถจูงใจ และรกัษากรรมการที่มี
ความรูค้วามสามารถ และมคีณุภาพในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทั 

3. องคป์ระกอบของคา่ตอบแทนมคีวามชดัเจน โปรง่ใส ง่ายต่อการเขา้ใจ  

4. มคีณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรอง  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณาน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการดงันี้ 

1. โบนสักรรมการส าหรบัปี 2560 เทา่กบัปี 2559 ในวงเงนิ 19.25 ลา้นบาท 

2. คา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2561 เทา่กบัปีทีผ่า่นมา ในวงเงนิ 18 ลา้นบาท   

โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หน้า 48-49 

ประธาน ชี้แจงเพิม่เตมิว่าคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแล้วมมีตเิห็นควรเสนอทีป่ระชุมสามญั   
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เพื่ออนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนเสนอ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบรษิทั ซึง่ต่างจากคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทั  

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธาน ชี้แจงว่าค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการอื่นจะพจิารณาตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึ่งไดม้กีารแจง้รายละเอยีดภาระหน้าทีท่ีไ่ด้
รบัผดิชอบไวใ้นหน้า 48-49 ของหนงัสอืเชญิประชมุ 

ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมตดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ  

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 
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จ านวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนี้ 10,438,443,124 เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,419,431,004 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8178 

ไมเ่หน็ดว้ย   17,636,234 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1689 

งดออกเสยีง                      1,375,886 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0131 

บตัรเสยี                      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ดงันี้ 

1. โบนสักรรมการส าหรบัปี 2560 เทา่กบัปี 2559 ในวงเงนิไมเ่กนิ 19.25 ลา้นบาท 

2. คา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2561 เทา่กบัปีทีผ่า่นมาในวงเงนิไมเ่กนิ 18 ลา้นบาท 

ระเบียบวาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน  

ประธานขอให้นายวฑิูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกีย่วกบัการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนต่อทีป่ระชมุ 

นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิารณาคุณสมบตัิของผูส้อบบญัชรี่วมกบัฝ่ายจดัการถึงความน่าเชื่อถือ ความ
เป็นอสิระ ความรูแ้ละประสบการณ์ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีการใหค้ าปรกึษาในมาตรฐานการ
บญัช ีการรบัรองงบการเงนิได้ทนัเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมมีตใิหน้ าเสนอ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนด
คา่ตอบแทนส าหรบัปี 2561 ดงันี้ 

1) แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบรษิัท ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทส าหรบั              
ปี 2561 โดยให้ นางสาวอิศราภรณ์  วิสุทธิญาณ หรอืนางสาวสุพรรณี  ตรยิานันทกุล หรอื
นางสาววธู  ขยนัการนาว ีแห่งบรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั คนหนึ่งคนใดเป็นผูส้อบบญัช ี           
มอี านาจตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิทัในปี 2561 

ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อขา้งตน้นัน้ ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ทางด่วน
กรงุเทพเหนือ จ ากดั และ บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั 

ซึง่ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอื
บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อยา่งใด 

2) ก าหนดคา่สอบบญัชเีป็นเงนิ 3,830,000 บาท และคา่ใชจ้่ายอืน่ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีก่อนเพิ่มขึ้น 480,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.33 
เนื่องจากในปี 2561 มกีารปรบัเพิม่ขอบเขตงานจากการทีบ่รษิทัไดเ้ป็นผูร้บัสมัปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิต่อขยาย  
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เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลี่ยค่าสอบบญัชขีองบรษิัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกนั พบว่า
ค่าตอบแทนสอบบญัชขีองบรษิทัมคีวามเหมาะสม ทัง้นี้ บรษิัทได้ประสานกบัส านักงานสอบ
บญัชีที่อยู่ในระดบัเดียวกนัอีก 3 ราย คอื บรษิัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั บรษิัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั และ บรษิัท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย  
สอบบญัช ีจ ากดั โดยทัง้ 3 ราย ไมไ่ดย้ืน่ขอ้เสนอสอบบญัช ี 

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อ
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 

นายชาตรี  เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น มขีอ้เสนอแนะว่าบรษิทัควรท าสญัญาจา้งกบับรษิทัผูส้อบบญัช ี
เนื่องจากเคยมกีรณีของบรษิ ัทอื่นที่มปัีญหาผู้สอบบญัชเีลกิสอบบญัชรีะหว่างปี เป็นผลให้
บรษิัทจดทะเบียนนัน้ถูกระงบัการซื้อขายหุ้นเกดิความเสยีหายต่อผู้ถือหุ้น หากบรษิัทมกีารท า
สญัญาไวก้รณีมปัีญหากจ็ะสามารถฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายจากผูส้อบบญัชไีด้ 

ประธาน ชีแ้จงว่าบรษิทัจะดแูลไมใ่หบ้รษิทัเกดิกรณีดงัเชน่ทีเ่คยเกดิกบับรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น มีขอ้เสนอแนะว่าตามมาตรา 120 พ.ร.บ. บรษิัท
มหาชนจ ากดั ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวน
เงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชคีนเดิมอกีกไ็ด ้
ดงันัน้คา่สอบบญัชจีงึควรเป็นจ านวนเงนิทีแ่น่นอน ไม่รวมถงึคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ซึง่จะเกดิเป็นชอ่งโหว่ 
เสนอใหบ้รษิทัตดัขอ้ความ “คา่ใชจ้่ายอืน่ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ” ออก 

นายวิชา  โชคพงษ์พนัธุ์ ผู้ถือหุ้น มขีอ้เสนอแนะว่าส าหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชทีีม่ปีระโยค 
“ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกดิขึ้นจรงิ” ที่บรษิัทระบุไว้น่าจะหมายถึงเงนิที่จ่ายส าหรบัผูส้อบบญัชตีามจรงิ 
หากมเีงนิเหลอืจากการใชจ้่ายบรษิทักส็ามารถเกบ็ไวไ้ด้ 

ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนน 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนี้ 10,438,444,868 เสยีง 

เหน็ดว้ย   10,434,934,424 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9764 

ไมเ่หน็ดว้ย   2,459,529 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0235 

งดออกเสยีง                      1,050,915 เสยีง  

บตัรเสยี                      0 เสยีง 

25



  

 
26 

ทีป่ระชุมมมีตดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  อนุมตัิ
แต่งตัง้นางสาวอิศราภรณ์  วิสุทธิญาณ หรอืนางสาวสุพรรณี  ตรยิานันทกุล หรอืนางสาววธ ู       
ขยนัการนาวี แห่งบรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561            
มอี านาจตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิของบรษิัทในปี 2561 โดยมคี่าตอบแทนไม่เกนิ 
3,830,000  บาท และคา่ใชจ้่ายอืน่ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ระเบียบวาระท่ี 8 การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) เป็น 
ผู้บริหารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล โครงการ
รถไฟฟ้าสาย  สีน ้าเงิน 

ประธานขอให ้ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ 

ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์  กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่ารายละเอยีดการขออนุมตัใิน
วาระนี้ ตามที่ปรากฏในหนังสอืเชญิประชุม หน้า 52 และสารสนเทศที่ได้น าส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว              
จงึขอน าเสนอขอ้มลูในรปูแบบวดิทีศัน์เพือ่สรปุขอ้มลูโครงการและขอ้มลูเกีย่วกบัการว่าจา้ง 

ประธาน ชี้แจงเพิม่เตมิว่าในการพจิารณาวาระนี้คณะกรรมการบรษิทัซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ี
ส่วนได้เสยี และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั พจิารณาแล้วมมีตเิหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงก ันโดยการว่าจ้างบรษิทั ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้า
เครื่องกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้ าเงนิ ในวงเงนิรวม 2,777.7 ล ้านบาท (ไม ่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่) 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 

นางสาววิภา  สวุณิชย ์ผู้ถือหุ้น สอบถามดงันี้ 

1. เหตุใดจงึเลอืก บมจ. ช.การชา่งใหท้ างานนี้ และการที ่บมจ. ช การชา่งไดร้บังานจากบรษิทัมา
โดยตลอด จะถอืเป็นการจา้งงานทีม่ลีกัษณะผกูขาดหรอืไม่ ซึ่งบมจ.  ช การช่าง เมื่อได้งานนี้ไป
แลว้ หากไมท่ างานใหแ้ลว้เสรจ็จะเกดิผลกระทบหรอืไม ่ 

2. เหตุใดจึงเลือกบรษิัท อินฟรา เอเชยี (ฮ่องกง) จ ากดั เป็นผู้ประเมินราคาอสิระ และราคา
ประเมนิต่างกนัเพยีง 70 ลา้นบาท ถอืเป็นผลต่างทีน้่อยมาก 

นายพชัร เนตรสวุรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุดงันี้ 

1. การทีบ่รษิัทเลอืก บมจ. ช. การช่าง เป็นผู้ด าเนินการงานในลกัษณะนี้มาโดยตลอดถอืเป็น
ขอ้ดคีอื บมจ. ช.การช่างมคีวามช านาญในดา้นงานก่อสรา้งและตดิตัง้ระบบเกีย่วกบัรถไฟฟ้า
โดยตรงซึ่งบรษิัทและ บมจ. ช. การช่างสามารถประสานงาน และเจรจาระหว่างกนัได้ง่าย        
ท าใหป้ระหยดัเวลาในการเจรจากบัผูร้บัเหมาในงานอืน่ๆ  
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2. การทีบ่รษิทัเลอืกใชบ้รษิทั อนิฟรา เอเชยี (ฮ่องกง) จ ากดั เพราะเป็นบรษิทัใหญ่ ทีไ่ดร้บัความ
ไวว้างใจจากหน่วยงานภาครฐัทีด่ าเนินการเกีย่วกบัระบบราง และบรษิทัอืน่ๆ ในงานลกัษณะ
นี้เช่นกนั ซึ่งไดช้ี้แจงไวใ้นรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการ
เกีย่วโยงกนัหน้า 5 ตามเอกสารทีไ่ดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ  บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิว่าในรายงานรายการ         
เกี่ยวโยงได้แสดงเหตุผลที่เลือก บมจ. ช. การช่างไว้แล้ว ซึ่งเป็นรายงานที่จดัท าโดยที่ปรกึษา
ทางการเงนิอสิระ ซึ่งตนเหน็ด้วยเนื่องจาก บมจ. ช. การช่าง มทีมีวศิวกรที่มคีวามสามารถและ      
มคีวามเชีย่วชาญในการท างาน เชน่ กรณีการสรา้งอุโมงคท์างลอดใตแ้ม่น ้าเจา้พระยาได ้พรอ้มทัง้
เสนอใหม้กีารควบรวมระหว่างบรษิทัและ บมจ. ช. การชา่ง เพือ่ตดัปัญหาเรือ่งรายการเกีย่วโยง 

ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการบริษทั ชีแ้จงว่าวาระนี้ตอ้งผ่านดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี  

ในวาระนี้ผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืมี
ส่วนได้เสยี ซึ่งจะไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนจ านวนรวม 4,776,656,436 หุ้น ตามรายชื่อที่
แสดงไว้ในสารสนเทศการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ในการว่าจ้างบรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูบ้รหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ขอ้ 8. หน้า 5 - 8 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนี้ 10,437,750,238 เสยีงโดยจ านวนเสยีงทีไ่มม่สีทิธอิอกเสยีง
ในวาระนี้ เนื่ องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือมีส่วนได้เสีย จ านวน 4,725,606,761 เสียง 
คงเหลอืจ านวนเสยีงทีม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนี้ 5,712,143,477 เสยีง ซึง่ไดม้กีารออกเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย   5,708,164,951 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9303 

ไมเ่หน็ดว้ย   724,578 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0126 

งดออกเสยีง                      3,253,948 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0569 

บตัรเสยี                      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนได้เสยี อนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ท ารายการที่
เกี่ยวโยงกนัในการว่าจ้างบรษิัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บรหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษา
โครงสรา้งพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้าเครือ่งกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ในวงเงนิรวม 
2,777.7 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) 
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ระเบียบวาระท่ี 9 การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในการขายหุ้นสามญับริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร ์จ ากดั ให้
บริษทั ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ประธานขอใหน้างพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ 

นางพเยาว ์ มริตตนะพร  กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่ารายละเอยีดการขออนุมตัใิน
วาระนี้ ตามทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชมุ หน้า 53 และสารสนเทศการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ในการขายหุน้สามญับรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั ใหบ้รษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ที่
ไดน้ าสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ จงึขอน าเสนอขอ้มลูในรปูแบบวดิทีศัน์เพื่อสรปุขอ้มลูเกีย่วกบัการขายหุน้
ดงักล่าว 

ประธาน ชี้แจงเพิม่เตมิว่าในการพจิารณาวาระนี้คณะกรรมการบรษิทัซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ี
ส่วนได้เสยี และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัพจิารณาแล้ว มมีตเิหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิารณาอนุมตักิารขายหุน้สามญับรษิทัไซยะบุร ีพาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) ทีบ่รษิทัถอือยู่
ทัง้หมดจ านวน 201,457,499 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.50 ของทุนจดทะเบยีนของ XPCL 
ใหแ้ก่บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  โดยมมีูลค่ารายการรวมเท่ากบั 2,065 ล้านบาท 

ประธานขอใหท้ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระชีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิต่อทีป่ระชมุ 

นายอรรณพ   แสงวณิช ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่าบรษิัทมีเงนิลงทุนในบรษิัท            
ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั (XPCL) ตัง้แต่ก่อนควบรวมกจิการเป็น BEM โดยบรษิทัมสีดัส่วนการ
ถอืหุน้จ านวน 201,457,499 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 ของทุนจดทะเบยีน หลงัจากนัน้ CKP แจ้ง
ความประสงคข์อซื้อหุน้ XPCL ทีบ่รษิทัถอือยู่ทัง้หมด ทัง้นี้ ในการพจิารณาถงึความสมเหตุสมผล
ของราคาและเงือ่นไขในการท ารายการ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเลอืกใชว้ธิกีารประเมนิราคาโดย
วธิีมูลค่าปัจจุบนักระแสเงนิสด เป็นวิธีหลกัในการให้ความเห็นต่อการท ารายการ เนื่องจากวิธี
ดงักล่าวจะสามารถสะทอ้นผลการด าเนินงานในอนาคตของโครงการฯ จะไดม้ลูคา่หุน้ตามสดัสว่นการ
ถอืหุน้ของบรษิทั เทา่กบั 1,894 ลา้นบาท ซึง่ต ่ากว่าราคาทีบ่รษิทัตกลงซือ้ขายกนัที ่2,065 ลา้นบาท 
เท่ากบั 171 ล้านบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 และเมื่อก าหนดช่วงการวเิคราะห์ความไวของอตัรา
ส่วนลด จะไดมู้ลค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1,722 – 2,071 ล้านบาท ดงัรายละเอยีดในหน้า 44 ของรายงาน
ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ส าหรบัการขายหุน้สามญั XPCL ใหแ้ก ่CKP การตกลงซื้อ
ขายกนัที่มูลค่า 2,065 ล้านบาท จึงเป็นมูลค่าที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคา
ประเมินที่ที ่ป รกึษาทางการเงนิอสิระได ้ค านวณไว ้ จากเหตุผลที ่กล ่าวไปแล ้วขา้งต ้น          
ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าการเขา้ท ารายการในครัง้นี้มคีวามสมเหตุสมผล 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 

นายวรณุ  ตระกลูเผดจ็ไกร ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่ากรณีทีบ่รษิทัยงัไม่ขายแต่รอเงนิปันผลจาก XPCL 
จะเป็นประโยชน์กบับรษิทักว่าหรอืไม ่และทีผ่า่นมาบรษิทัไดร้บัปันผลปีละเทา่ไหร่ 
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นายอรรณพ   แสงวณิช ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงว่าโครงการของ XPCL ยงัไม่มกีาร
จ่ายเงนิปันผล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2562 และจะ
สามารถด าเนินการจนสามารถจ่ายเงนิปันผลได้ในประมาณปี 2564 ซึ่งราคาที่บรษิัทได้น ามา
ประเมนินัน้ไดน้ าผลก าไรทีบ่รษิทัจะไดร้บัในอนาคตมาค านวณแลว้ 

นางสาวศิริพร ศิริไพบลูย ์ผู้ถือหุ้น สอบถามดงันี้ 
1. ขอทราบระยะเวลาสญัญาสมัปทานโครงการของ XPCL  
2. ขอทราบทีม่าตวัเลขการรบัรูก้ าไรจากการขายเงนิลงทนุครัง้นี้ประมาณ 300 ลา้นบาท  

นายอรรณพ   แสงวณิช ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงดงันี้  

1.  อายสุมัปทานโครงการของ XPCL มรีะยะเวลา 31 ปี  

2.  ก าไรสุทธิที่บรษิัทจะได้รบัจากการขายเงนิลงทุนทัง้สิ้นประมาณ 300 ล้านบาท มาจากผลต่าง
ระหว่างราคาขายกบัเงนิทุนที่ BEM ทยอยลงทุนใน XPCL ตามสดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 7.5 
ตัง้แต่เริม่แรกไปจนถงึเดอืนพฤษภาคม 2561  

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามมูลค่าหุ้นตามบัญชขีอง XPCL และราคาหุ้นของ 
XPCL ทีข่ายให ้CKP คดิเป็นราคาหุน้ละเทา่ไหร่ 

นายอรรณพ   แสงวณิช ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงดงันี้  
1. มลูค่าหุน้ตามบญัชไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารรายงานความเหน็ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ หน้า 29 

มลูคา่ทางบญัชอียูท่ีป่ระมาณ 7.77 บาทต่อหุน้ ทีร่าคาพาร ์10 บาท 
2. ราคาหุน้ของ XPCL ที่ขายจ านวน 201,457,499 หุน้ ในราคา 2,065 ล้านบาท คดิเป็นราคา

เฉลีย่ต่อหุน้ประมาณ 10.25 บาท 

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในเอกสารหน้า 12  ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
ประเมินราคาไว้ที่ 1,889 - 2,250 ล้านบาท มีผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งของ CKP ทราบราคานี้หรอืไม ่
ท าไมบรษิทัไมข่ายหุน้ทีร่าคา 2,200 ลา้นบาท แต่ตกลงซือ้ขายกนัทีร่าคา 2,065 ลา้นบาท 

นายอรรณพ   แสงวณิช ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงว่าราคากลางทีป่ระเมนิไว้นัน้อยู่ที่
ประมาณ 1,894 ล้านบาท แต่ต้องประเมินเป็นช่วงราคา ซึ่งเท่ากบัประมาณช่วงราคา 1,722 -
2,071 ลา้นบาท เทา่กบัว่าบรษิทัสามารถเสนอขายหุน้ไดใ้นราคาทีด่กีว่าราคากลางทีป่ระเมนิ 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ  บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องข้อมูลการเปิดขายไฟฟ้าได้ก่อน
ก าหนดว่าบรษิทัไดร้บัทราบขอ้มลูนี้หรอืไม ่            

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงเพิม่เติมว่าในการประเมนิราคาต้องดูจาก
สมมตฐิานที่เกดิโดยมปัีจจยัภายนอก เช่น  อตัราดอกเบี้ย ปรมิาณฝน และ น ้า ที่ส่งผลต่อการ
น ามาค านวณราคาซื้อขายหุน้ XPCL ซึง่ในอนาคตบรษิทัอาจจะไม่สามารถขายหุน้ XPCL ไดใ้น
ราคานี้ก็ได้ นอกจากนี้บรษิัททราบว่าโครงการโรงไฟฟ้าจะเปิดก่อนก าหนด ซึ่งบรษิัทได้ให้ขอ้มูล
บรษิทัทีป่รกึษาเพือ่ท าการค านวณรวมรายไดท้ีจ่ะเกดิขึน้ และมกีารเจรจาต่อรองกบั CKP จนไดร้าคาที่
เหมาะสมแลว้ 
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นายอรรณพ   แสงวณิช ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงเพิม่เตมิตามรายงานของทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระ หน้า 36 ไดร้ะบุเรือ่งการทยอยเปิดการใชง้านเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าไวแ้ลว้ 

นางสาวพชัรินทร ์ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากบรษิทัจะได้รบัช าระเงนิค่าหุน้จากการ
ขายครัง้นี้แบบแบ่งจ่ายจาก CKP เทา่กบัว่าบรษิทัเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลไปแลว้ ใชห่รอืไม่ 

นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่าบรษิทัจะไดร้บัช าระเงนิจากการขายหุน้ใน
คราวเดยีวทัง้จ านวน 

นายวาทิน ชุติปาโร ผู้ถือหุ้น แสดงความคดิเหน็ว่าหากบรษิทัน าเงนิทีจ่ะได้รบัจากการขายหุน้ 
XPCL ไปลงทุนโครงการอื่นอาจจะถอืเป็นความเสีย่งทีจ่ะท าใหบ้รษิทัขาดทุนมากกว่าการถอืหุน้
ต่อไป ก าไรปีท้ายๆสมัปทานของ XPCL มถีงึ 200 ล้านบาท ควรไปลงทุนโดยการออกหุ้นกู้จะ
ดกีว่าหรอืไม ่ 

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จ ัดการ ชี้แจงว่าตามเอกสารเป็นการแสดงตัวเลข            
ผลก าไรที่ XPCL จะได้รบัในอกี 10 หรอื 30 ปีขา้งหน้า ซึง่เป็นผลก าไรคนละช่วงระยะเวลา การ
เปรยีบเทยีบทีถู่กตอ้งต้องเปรยีบเทยีบในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั หากบรษิทัตอ้งรอรบัก าไรในแต่
ละปี คา่เงนิจะต่างจากคา่เงนิทีไ่ดร้บัในปีปัจจุบนั มลูคา่ราคาขายหุน้นี้ คอืราคาทีบ่รษิทัไดน้ าก าไร
ในอนาคตทีจ่ะได้รบัตลอดอายุสมัปทานมาค านวณเป็นมูลค่าปัจจุบนัแล้ว ส าหรบัการกูเ้งนิทาง
บรษิทัตอ้งรกัษาอตัราหนี้สนิต่อทุน  การออกหุน้กูท้ีท่ านัน้เป็นการเปลีย่นจากหนี้ธนาคารเพื่อลด
คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ  

นายวิวฒัน์ คูสกลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามถงึความจ าเป็นในการขายหุน้ XPCL ว่าเหตุใดจงึตอ้งขาย
ในเวลานี้ และแสดงความคดิเหน็ว่าตวัเลขประมาณการทีบ่รษิทัน ามาใชค้ านวณนัน้ถกูตอ้งหรอืไม ่
ขอใหม้องผลประโยชน์ในระยะยาวอาจจะไดร้บัผลประโยชน์จากการรบัเงนิปันผลกไ็ด้ 

นางสาวธนัยลกัษณ์ สิทธิไกรสร ผู้ถือหุ้น แสดงความคดิเห็นว่าการคดิค านวณก าไรดงักล่าว
เป็นการคิดลด Discount Future Value to Present Value ซึ่งคิดว่าการที่บริษัทขาย ณ เวลานี้             
เป็นเรือ่งทีถ่กูตอ้งทีจ่ะน าเงนิไปลงทนุอยา่งอืน่ใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ประธาน ชี้แจงว่า บริษัทได้ให้บริษัทที่ปรึกษาที่มีความรู้ในวิชาชีพค านวณมาอย่างดี และ
เหน็สมควรแลว้ 

นายไชยรตัน์  ศรีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้น แสดงความคดิเห็นว่าเห็นด้วยกบัการที่จะขายหุ้น ณ 
ขณะนี้ เนื่องจากในปัจจุบนันี้บรษิทัไดร้บัราคาทีด่แีลว้ดกีว่าทีจ่ะรอความไมแ่น่นอนในอนาคต 

ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่าวาระนี้ตอ้งผ่านดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี  

ในวาระนี้ผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืมี
สว่นไดเ้สยี ซึง่จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนจ านวนรวม 4,778,415,043 หุน้ ตามรายชือ่ทีแ่สดง
ไวใ้นสารสนเทศการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ในการขายหุน้สามญั บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 
ใหแ้ก ่บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ขอ้ 12. หน้า 8 - 12 
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ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนี้ 10,438,633,975 เสียง โดยจ านวนเสียงที่ไม่มีสิทธิออก
เสยีงในวาระนี้เนื่องจากเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืมสีว่นไดเ้สยี จ านวน 4,727,884,043  เ สี ย ง 
คงเหลอืจ านวนเสยีงทีม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนี้ 5,710,749,932 เสยีงซึง่ไดม้กีารออกเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย   5,705,208,092 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9029 

ไมเ่หน็ดว้ย   3,667,243 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0642 

งดออกเสยีง                      1,773,440 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0310 

บตัรเสยี                      101,157 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0017 

ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนได้เสยี อนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ท ารายการที่
เกีย่วโยงกนัในการขายหุน้สามญับรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั (XPCL) ทีบ่รษิทัถอือยู่ทัง้หมด
จ านวน 201,457,499 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 7.50 ของทนุจดทะเบยีนของ XPCL ใหแ้กบ่รษิทั 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษมีลูคา่เพิม่) 

ระเบียบวาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

นายทวี ลีศิริชยักลุ ผู้ถือหุ้น มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1.  บรษิทัสามารถกนัเงนิไวเ้พือ่รอซือ้หุน้คนืในอนาคตไดห้รอืไม ่ 

2. โครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิ สว่นต่อขยาย ทีจ่ะก่อสรา้งเสรจ็ในปี 2562-2563 ในสถานีทีม่กีาร
เชื่อมต่อกบั BTS ควรพิจารณาให้มีการตัง้ชื่อสถานีเป็นชื่อเดียวกนั เพื่อความสะดวกกบั
นกัทอ่งเทีย่วและป้องกนัการสบัสน  

3. ส าหรบัตามเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าตาล ควรจะมกีารเชือ่มต่อในสว่นของทางพเิศษ
จากด้านเหนือไปทางด้านใต้ด้วย เพื่อให้การคมนาคมเป็นวงกลม ซึ่งอาจจะท าให้บรษิัทได้รบั
สมัปทานเพิม่ขึน้ดว้ย 

นายไกรวลัย์  คทวณิช ผู้ถือหุ้น  มขี้อเสนอแนะเรื่องการแสดงผลโหวตในการประชุมผู้ถือหุ้นว่า               
ควรจะมกีารแสดงขอ้มลูของผูท้ีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงดว้ย เพิม่เตมิจากการทีช่ ีแ้จงไว้ในหนังสอืเชญิ
ประชุม และการจดัท า QR Code ขอ้มลูเพิม่เตมิของเอกสารประกอบการประชมุผูถ้อืหุน้ ใหม้ ีQR 
Code แยกกนัในแต่ละเอกสาร 

นางสาวนุชนาถ  ยงัชนะ ผู้ถือหุ้น มขีอ้เสนอแนะว่าบรษิทัควรสง่เสรมิการใหบ้รกิารพืน้ทีเ่ช่าเชงิ
พาณิชยใ์หม้ากขึน้ และขอชืน่ชมในสว่นของการมสีว่นรว่มทางสงัคมของบรษิทั 
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นายดิเรก  คณุวฒิุวานิช ผู้ถือหุ้น มขีอ้เสนอแนะเรื่องการขยายช่องใหบ้รกิาร Easy Pass การ
แจ้งเตือนกรณีลืมเติมเงนิ การพัฒนาระบบให้ไม้กัน้เปิด -ปิดเร็วขึ้น การขอให้มีรถพิเศษเพื่อ
เปิดทางจราจรบนทางด่วน รวมถงึการจดัท าสว่นลดส าหรบัผูใ้ชท้างทีใ่ชบ้ตัร Easy Pass 

นายไชยรตัน์  ศรีวงศเ์จริญ ผู้ถือหุ้น เสนอใหม้กีารเยีย่มชมสถานีวดัมงักร และใหบ้รษิทัมกีารจดัท า 
Screen Door เพือ่แจง้สถานีถดัไป ส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าเสน้ทาง หลกัสอง-ทา่พระ  

นายชนเชฏฐ์  ฉายา ผู้ถือหุ้น  มขีอ้เสนอแนะใหบ้รษิทัท าวจิยัเรือ่ง โซล่าเซลลบ์นพืน้ถนนเพื่อจะ
ไดม้กีระแสไฟฟ้าใชเ้องและยงัเป็นการรกัษาสิง่แวดล้อมดว้ย 

ประธาน  กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ และเมือ่ไมม่กีจิการอืน่ใดทีจ่ะตอ้งพจิารณา ประธานจงึปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 18.35 น. 

 

 ลงชือ่   ดร.วรีพงษ์   รามางกรู   ประธานทีป่ระชมุ   

 

ลงชือ่  นายภาคภมู ิ ทววีทิยรศัมิ ์      ผูต้รวจสอบรายงานการประชมุ  

ลงชือ่  นางมนสัวรี ์ ทรพัยช์วโรจน์     ผูบ้นัทกึการประชมุ 
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