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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
วนัพฤหสับดีท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. 

ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ชั้น 37 เลขท่ี 2034/132-161 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  
บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

____________________________________________________________________________________________________ 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายไผท   ชาครบณัฑิต   รองประธานกรรมการ 

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
2. นายเปรมชยั   กรรณสูต           กรรมการ 

ประธานบริหาร  
3. นางนิจพร   จรณะจิตต ์   กรรมการ 
     กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
4. นายธวชัชยั   สุทธิประภา  กรรมการ 

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
 5. รองศาสตราจารย ์ดร.ภิญโญ มีช านะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
      และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

6. นายวิลเล่ียม  ลี  เซนทก์ราฟ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายปีติ  กรรณสูต   กรรมการ 
     รองประธานบริหารอาวุโส 
8. นายธรณิศ    กรรณสูต   กรรมการ 

รองประธานบริหารอาวุโสและผูช่้วยประธานบริหาร 
 9. นายไส้ หวา่ ไซม่อน ซุน    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
 บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน จ านวน 9 ท่าน สัดส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีเท่ากบั 100% 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายชาติชาย   ชุติมา   รองประธานบริหารอาวุโส และผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 
2. นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล รองประธานบริหารอาวุโส และเลขานุการบริษทั 
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายสมคิด   เตียตระกูล    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  2785 แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
2. นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  6549 แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
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ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
นางสาวภูมิฤทยั สิงหนาท จาก บริษทั วีระวงค ์ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ของ บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) ในรูปแบบการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีนายไผท ชาครบณัฑิต รองประธานกรรมการ และกรรมการรองประธานบริหารอาวุโสท าหนา้ท่ีเป็นประธานใน
ท่ีประชุม ทั้ งน้ี  มีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  รวม 108 ราย จ านวนหุ้นทั้ งส้ิน 
1,944,594,536 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 36.83 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

 
เร่ิมประชุมเวลา  14.07 น. 
ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้ นางสาวกญัญกร มหานีรานนท์ เป็นผูแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึง

วิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า วิธีการนบัคะแนนเสียง จ านวน 1 หุ้น เท่ากบั 1 คะแนนเสียง ซ่ึงบริษทัฯ 
จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบโดยวิธีการหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง
ของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ส าหรับการลงคะแนนเสียง หากผูถื้อหุ้น “เห็นดว้ย” ไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็น
ดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดลงคะแนนเสียงผ่านทางระบบ E-Shareholder Meeting ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแสดงการสรุป
คะแนนเสียงของมติท่ีประชุมในแต่ละวาระใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ัง  

โดยการลงมติในวาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้  
วาระท่ี 6 ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  
วาระท่ี 8 และ 9 ตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุม  
ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะแบบบุคคลทัว่ไปท่ีมีความประสงคจ์ะถามค าถามในท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามารถพิมพค์ าถาม

ผา่นระบบ และกดปุ่ มส่งค าถามภายในช่วงเวลาถามค าถามของวาระนั้นๆ ซ่ึงบริษทัฯ จะอ่านค าถามและตอบค าถามในท่ีประชุม
ผา่นโปรแกรม WebEx 

หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
 ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563                   

และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมใหท่ี้ประชุมพิจารณา   
 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
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ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่าน
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,766,355,726 90.83 - - 178,346,510 9.17 

 
วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563    

ประธานฯไดม้อบหมายใหน้ายเปรมชยั กรรณสูต ประธานบริหาร เป็นผูแ้ถลงใหท่ี้ประชุมรับทราบถึงภาพรวมท่ีส าคญั
ในปี 2563 ว่า บริษทัฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากบัร้อยละ 27.8 เป็นอนัดบัหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบจากขนาดของรายได้รวมของ
บริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 55,390 ลา้นบาท โดย
เป็นรายไดร้วมเฉพาะบริษทัฯ เท่ากบั 39,881 ลา้นบาท ซ่ึงรายละเอียดระบุไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ในแบบรูปเล่ม หรือใน
รูปแบบ QR Code ท่ีปรากฎบนใบลงทะเบียนซ่ึงแนบมาพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 และนาย
เปรมชยัไดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบจาก Presentation  ดงัน้ี 
   1. Major Completed Projects 2020 
   2. Major On-going Projects (Abroad) 
   3. Major On-going Projects (In Thailand) 
   4. New Signed (July 2020 - April 2021) 
   5. Awarded and Lowest Bid Projects to be Signed 
   6. Upcoming Projects 

Unit : Million Baht 

1. Major Completed Projects 2020 Value  Period 

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต 14,273  2015 -  2020 

 Mae Moh Mine Phase 7 Project 11,263 2008 - 2020 

 Kolkata Metro Contract UG2, India. (JV)    8,143 2014 - 2020 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพนัวัสสา 150 ปี ระยะที่ 2 5,745 2015 - 2020 

 โครงการก่อสร้างอาคารแมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ และ
โครงการ ดิ ไอคอนสยาม ซูปเเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ 

3,846 2015 - 2020 
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 Thai Oil Jetty No. 7 & No. 8 Project - Civil and Marine Works, 
Phase 1 and Phase 2 

2,297 2017 - 2020 

 Mining Services for MBR Project, South Kalimantan, Indonesia 1,295 2017 - 2020 

 Laying of Trunk Sewer along Jame Long Sarani by 
Microtunneling Method, Kolkata, India 

454 2017 - 2020 

 
Unit : Million Baht 

2. Major On-going Projects (Abroad) Value Period 

 Dhaka Elevated Expressway PPP Project, Bangladesh 38,095           2017 - 2021 

 Dhaka Mass Rapid Transit Development Project:  
Contract No. CP-03 & CP-04, Bangladesh 

15,002 2017 - 2022 

 Dhaka Mass Rapid Transit Development Project:                         
Contract No. CP-06, Bangladesh. (JV) 

7,081 2018 - 2021 

 Dhaka Mass Rapid Transit Development Project:  
Contract No. CP-02 Depot, Bangladesh. (JV) 

5,677 2017 - 2021 

 Hongsa Mine Project, LAO PDR. 25,282           2012 - 2029 

 Second Ho Chi Minh City Environmental Sanitation Project, 
Package XL-01: Construction of the Interceptor, Vietnam. 

2,248 2017 - 2021 

 The Malolos – Clark Railway Project for Package CP N-03,                   
the Philippines 

12,281 2020 - 2024 

 Total   Major On-going Projects (Abroad) 105,666    
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Unit : Million Baht 

3. Major On-going Projects (In Thailand)  Value Period 

 Mae Moh Mine Phase 9 Project  29,616 2019  - 2028 

 MRT Orange Line (East Section) Project: Contract 3 Undergound 
Civil Work (Hua Mak – Khlong Ban Ma Section) 

 
17,089           2017 - 2022 

 รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 3-4 ช่วงล าตะคอง-สีคิว้                             
และช่วงกุดจิก-โคกกรวด 

 
9,204 2021 - 2024 

 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ สัญญา 1 
ช่วงมาบกะเบา - คลองขนานจิตร 

 
7,065 2018 - 2022 

 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง                  
ส่วนขยายเพิม่เติม การให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 

 
7,004  2018 - 2022 

 One Bangkok Mixed-Use  6,570 2019 - 2022 

 รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 4-4 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบ ารุง           
เชียงรากน้อย 

 
6,143 2022 - 2024 

 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ            
สัญญา 3 งานอุโมงค์รถไฟ 

 
6,077 2018 - 2021 

 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์  5,427 2018 - 2021 

 PTTLNG Nong Faab, LNG Receiving Terminal Project  5,940 2018 - 2021 

 Bang Pakong Combined Cycle Power Plant Project,                       
(Units 1-2 Replacement) 

 
5,352 2017 - 2021 

 งานโยธาโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน ้ามันพลังงานสะอาด  
กลุ่มไทยออยล์ Package 1-7 

 
3,771 2019 - 2022 

 โครงการเอ็มสเฟียร์/เอ็มไลฟ์  3,123 2019 - 2022 

 โครงการคลองระบายน ้าหลาก บางบาล-บางไทร                                     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
2,612 2020 - 2023 
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 Dusit Central Park (Sub-Structure Basement Works)  2,351 2020 - 2023 

 ทางยกระดับบนทางหลวง หมายเลข 35 ถนนพระราม 2 ตอนที่ 3  2,328 2019 - 2022 

 โครงการบางกอกมอลล์และบางกอกอารีน่า ส่วนที่ 1  2,270 2019 - 2023 

 อุโมงค์ส่งน ้าและอาคารประกอบ แม่งัด-แม่กวง สัญญา 1                     
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
2,182 2015 - 2021 

 Expansion Space Development Project (Zone C, Basement Work),  
the Government Complex 

 
2,155 2020 - 2021 

 อาคารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูข้าราชการต ารวจ  1,921 2019 - 2023 

 จัดหาติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใต้ดินพระราม 3                           
ช่วงสถานีต้นทางถนนตกถึงสะพานพระรามเก้า 

 
1,823 2018 - 2021 

 โครงการพฒันาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์  1,506 2019 - 2021 

 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพฒันาบุคลากรและสวัสดิการ                           
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 
1,397 2018 - 2022 

 อาคารโครงการโรงกลั่นน ้ามันพลังงานสะอาด กลุ่มไทยออยล์           
Package 1&2 

 
1,356 2019 - 2021 

 โครงการเทอมินอล 21 พระราม 3  1,214 2019 - 2021 

 อุโมงค์รับน ้าทะเลและอุโมงค์ระบายน ้าสู่ทะเล หนองแฟบ  1,017 2018 - 2023 

 โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะ 1                      
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี – ส านักงานเขตคลองสาน) 

 
1,017 2018 - 2023 

 โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ Outgoing ของสถานีต้นทางชิดลม                        
ในถนนชิดลม ถนนเพลินจิต ถนนหลังสวน และถนนสารสิน 

 
915 2017 - 2021 

 โครงสร้างคอนกรีตและงานโยธา Harmony Project จังหวัดระยอง  672 2019 - 2022 
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 Total Major On-going Projects (In Thailand)  139,102    

 
Approx.Value (Million Baht) 

4. Major Pojects New Signed (July 2020 - April 2021)             Value 

 The Malolos – Clark Railway Project for Package CP N-03, the Philippines 12,688 

 รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 3-4 ช่วงล าตะคอง-สีคิว้ และช่วงกุดจิก-โคกกรวด 9,204 

 รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 4-4 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบ ารุง เชียงรากน้อย 6,143 

 รถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน (Early Works) 3,368 

 โครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน ้าหลาก พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2                           
โครงการคลองระบายน ้าหลาก บางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2,612 

 ปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)                                 
พร้อมระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวก 

1,511 

 โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวง                   
หมายเลข 417 (แยกสนามบิน) จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

1,238 
 

 อาคารสยามปทุมวัน 755 

 โครงการปรับปรุงรันเวย์และทางขับขนาน สนามบินภูเก็ต 541 

 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโรงงาน Goodyear Ruby 2 329 

 งานจ้างปรับถมที่ดินและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
MRO ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

316 

 โครงการจัดหาและติดต้ังระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา 309 

 Others 1,711 

 Total New Signed (July 2020 - April 2021) 40,725 
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Approx.Value (Million Baht) 

5. Awarded and Lowest Bid Projects to be Signed             Value 

 Potash Mining Project, Udonthani  - Civil Work 
                                                             - Mining Work 

36,000 
79,000 

 Bauxite Mining, LAO PDR.              - Civil Work   
                                                             - Mining Work 

36,000 
11,000 

 Alumina Plant, Lao PDR (JV) 15,000 

 โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) 92,512 

 รถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย - งาว 24,830 

 รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 3-1 งานโยธา ช่วงแก่งคอย - กลางดง                                        
และช่วงปางอโศก - บันไดม้า 

9,349 

 รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 4-5 งานโยธา ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว                                         
รวมงานก่อสร้างสถานีอยุธยา 

9,264 

 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน ้าคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลง                                     
สู่แม่น ้าเจ้าพระยา 

7,694 

 โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน ้าตามแนวถนนราชพฤกษ์จากคลองมหาสวัสด์ิ                          
ถึงถนนเพชรเกษม พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง: สัญญา G-TN-9B 

4,014 

 งานโครงสร้าง (Superstructure O1B, R1) โครงการ One Bangkok 2,962 

 อาคารสถาบันไอโอทีเพ่ือพฒันาอุตสาหกรรมดิจิตัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2) 1,084 

 งานสถาปัตยกรรม (Substructure) โครงการ One Bangkok 800 

 โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 561 
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 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพระต าหนักที่ประทับ 907  
พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ 904 ท่าเรือพายัพ 

357 

 โครงการก่อสร้างอาคารองคมนตรี 413 

 อ่ืนๆ 26 

 Total  330,866 

 
Approx.Value (Million Baht) 

6. Upcoming Projects                   Value 

 Building  

• โครงการ Bangkok Mall  เฟส 2, 3 และ 4 (Superstructure Works) 5,000 

• CP Medical Center ทีถ่นนบางนา - ตราด กม. 6 12,000 

• โครงการบ้านประชารัฐ เพ่ือสวัสดิการข้าราชการต ารวจ ภาค 3 และภาค 4  5,000 

• อาคารด้านทิศใต้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี 7,000 

• อาคาร Mixed-use โครงการ The Forestias บางนา-ตราด กม. 7  5,400 

• ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 1,800 

 Roads & Bridges  

• มอเตอร์เวย์ สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว (ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว) 19,700 

• ทางด่วนพระราม 3 สัญญาที่ 3 ดาวคะนอง - วงแหวนตะวันตก 7,000 

• โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายสะพานข้ามแยกล าสาลี                                                       
(ส่วนทับซ้อนรถไฟฟ้าสายสีส้ม) 

1,900 
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• The South Commuter Railway Project SCRP-04, SCRP-05, SCRP-06,                     
the Philippines 

39,000 

 Marine Works  

• ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 4,800 

• ท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 2 (งานโยธา)  6,000 

• Decommissioning 1,100 

 MRT  

• รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ) 83,000 

• รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก (บางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมฯ) 93,200 

• โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง) 28,000 

• รถไฟฟ้ารางเดี่ยว หาดใหญ่ 17,600 

• รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงรังสิต - ธรรมศาสตร์ 6,500 

 Telecommunication Works  

• โครงการเกาะสมุยวงจร 4 1,800 

• เคเบิลใต้น ้าระบบ 33 เควี เกาะเต่า 45 กม. 1,800 

 Water Supply & Utility Works  

• งานขยายก าลังผลิตน ้าโรงงานมหาสวัสด์ิ ระยะที่ 5 6,400 

 Airports  

• ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

• อาคารส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 41,000 

• อาคารส่วนต่อขยายด้านตะวันออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 7,800 

• อาคารส่วนต่อขยายด้านตะวันตก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 7,800 

• งานปรับปรุงคุณภาพดิน บริเวณอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังที่ 2                                   
(SAT 2 - Soil Improvement) 

3,400 
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• งานซ่อม Taxiway เป็น PQC (Pavement Quality Concrete) 1,300 

• ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  

• ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO)                     
งานอาคาร 

5,400 

• งาน Runway 2 (3 Packages) 16,000 

• ศูนย์ฝึกนักบิน 1,800 

• ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  

• พฒันาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 32,300 

• ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  

• พฒันาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 15,800 

 Railways  

• โครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ  
(สัญญาที่ 2 คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ) 

12,000 

• โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที ่2  
o ช่วงปากน ้าโพ-เด่นชัย 
o ช่วงขอนแก่น-หนองคาย 
o ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ 

 
59,400 
26,000 
58,000 

• รถไฟไทย-จีน สัญญา 4-1 : บางซ่ือ-ดอนเมือง 15,300 

                                                 Grand Total 657,300 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
นายทองทศ แพงลาด ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองของผลกระทบ

ต่อการด าเนินงาน รวมถึงโอกาสเกิดความเสียหายต่อบริษทัฯ ในกรณีการแจง้ยกเลิกสิทธิสัมปทานทุกโครงการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายระยะเร่ิมแรก จากขอ้กล่าวหาเร่ืองการผิดนดัไม่ช าระค่าสิทธิ และการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้บงัคบัในการ
เร่ิมด าเนินการตามสัญญาสัมปทานได ้
 

นายเปรมชยัไดช้ี้แจงว่า เบ้ืองตน้บริษทัฯ ไม่ยอมรับและโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าว ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการเจรจา
โดยบริษทัฯไดช้ี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารงานพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Dawei 
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Special Economic Zone Management Committee หรือ DSEZ MC) และรัฐบาลไทยแล้ว ในส่วนของรัฐบาลไทยเองก็มีความ
เขา้ใจในขอ้ช้ีแจงและตอ้งการท่ีจะคุม้ครองสิทธิให้กับบริษทัฯ และในระหว่างน้ีจ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทางการเมืองของ
สหภาพเมียนมามีความคล่ีคลาย บริษทัฯ จึงจะสามารถเจรจาต่อไปได้ ทั้งน้ี ขอ้พิพาทโครงการน้ียงัไม่ส้ินสุด และยงัคงตอ้งมี
การเจรจาต่อไป 

บริษทัฯ ยงัคงเช่ือมัน่วา่ผลสรุปของขอ้พิพาทน้ีจะออกมาเป็นผลดี เพราะโครงการน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ประเทศ 
โดยบริษทัฯ ก็มีความตั้งใจท่ีจะด าเนินการโครงการน้ีต่อไป อยา่งไรก็ตาม ในขอ้สัญญายงัไดร้ะบุไวด้ว้ยว่า หากมีการแจง้ยกเลิก
โครงการ ทางสหภาพเมียนมาจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายทั้งหมดใหแ้ก่บริษทัฯ 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563    
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2563 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส และผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ

การเงิน เป็นผูแ้ถลงใหท่ี้ประชุมรับทราบเร่ืองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปี ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของบริษทัฯ แลว้  

ซ่ึงนายชาติชาย ชุติมาไดช้ี้แจงวา่ ตามท่ีบริษทัฯ ไดใ้หค้ าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือ 
MD&A ปี 2563 ซ่ึงมีรายละเอียดในรายงานประจ าปี หน้า 98 ถึง 108 นั้น โดยสรุปคือบริษทัฯ มีรายไดร้วม 55,390 ล้านบาท 
ยงัคงเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมีรายไดร้วมมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัรับเหมาก่อสร้างอ่ืนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นรายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ รวมเป็นเงิน 
53,968 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.3 ส่วนหน่ึงเน่ืองจากการลดลงของรายไดจ้ากโครงการขนาดใหญ่ท่ีใกลจ้ะแลว้ เสร็จ 
อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาท่ี 1 โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนน               
จิระ สัญญา 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขนัธ์ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง 
(ทดแทนเคร่ืองท่ี 1-2) และโครงการอาคารศูนยรั์กษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 150 ปี ระยะท่ี 
2 รวมถึงไดรั้บผลกระทบจากโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซ่ึงส่งผลต่อการก่อสร้างของสาขา บริษทัย่อย และ
กิจการร่วมคา้ในต่างประเทศ และสามารถจ าแนกเป็นรายไดจ้ากภาครัฐร้อยละ 61 และเป็นรายไดจ้ากในประเทศร้อยละ 69.9 
ส าหรับรายไดใ้นต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากประเทศอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 18.9 

ในปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรขั้นต้นเป็นจ านวน 4,144 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิในส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น
บริษทัฯ จ านวนทั้งส้ิน 1,104 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 187.8 เน่ืองจากการลดลงของก าไรขั้นตน้
ของโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบรางรถไฟท่ีใกลจ้ะแลว้เสร็จและการเพิ่มขึ้นของตน้ทุนการก่อสร้างของสาขาและบริษทัย่อย
บางแห่ง รวมถึงมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของบริษทัยอ่ยบางแห่งในต่างประเทศ โดยในปี 2563 บริษทัฯ มีอตัรา
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ก าไรขั้นตน้ร้อยละ 7.7 ลดลงจากปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 10.5 และมีอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 2 น้อยกว่าปีก่อนท่ีมี
อตัราก าไรสุทธิร้อยละ 2 

ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเป็นจ านวน 107,873 
ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผา่นมาคิดเป็นร้อยละ 2.7 มีหน้ีสินรวมเป็นจ านวน 92,429 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมากร้อยละ 4.9 
และมีส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน 15,444 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 9 โดยภาระหน้ีสินต่อทุนตามการ
ค านวณตามเง่ือนไขของหุน้กู ้อยูท่ี่ 2.41 เท่า ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่เกินก าหนด 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
นายทองทศ แพงลาด ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมถึงสาเหตุท่ีบริษทัฯ มี

ผลขาดทุน และขอทราบถึงแนวทางการด าเนินงานเพื่อใหบ้ริษทัฯ กลบัมามีก าไร เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุน 
 นายชาติชายไดต้อบขอ้ซักถามน้ีว่า สาเหตุท่ีบริษทัฯ มีผลขาดทุนนั้น เน่ืองจากในปี 2563 บริษทัฯ มีผลก าไรขั้นต้น
ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 7 เปรียบเทียบกบัปี 2562 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 10 ซ่ึงเป็นผลมาจากการการชะลอการลงนามสัญญา 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความมัน่ใจว่าในปี 2564 บริษทัฯ จะสามารถลงนามสัญญาไดเ้พิ่มมากขึ้นตามท่ีประธานบริหารได้
รายงานต่อผูถื้อหุน้ไปในวาระท่ี 2 ซ่ึงคาดวา่จะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯ ดีขึ้น  

อน่ึง บริษทัฯ ไดป้ระกาศสรุปผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาสท่ี 1/2564 แลว้ โดยบริษทัฯ มีก าไรสุทธิอยู่ท่ีประมาณ 240 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 2 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในปีน้ีมีแนวโนม้ท่ีบริษทัฯ จะเติบโตไปในแนวทางท่ีคาดการณ์ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

นายทองทศ แพงลาด ยงัไดส้อบถามเพิ่มเติมในประเด็นเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้ของบริษทัฯ ในปี 2563 
นายชาติชายได้ช้ีแจงว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการค้าอยู่ท่ีประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดจาก

ต่างประเทศประมาณร้อยละ 15 และในประเทศประมาณร้อยละ 85 ซ่ึงถือว่าเป็นยอดปกติของบริษทัฯ โดยการเรียกเก็บยอด
ลูกหน้ีการคา้นั้นจะมีการเรียกเก็บตามระยะเวลาในขอ้ตกลง (term) ท่ีไดต้กลงกบัผูว้า่จา้งไว ้ทั้งน้ี ในภาพรวมนั้นบริษทัฯ ไม่พบ
ปัญหาในการเรียกเก็บยอดลูกหน้ีแต่ประการใด อย่างไรก็ตามจะมีบางรายการท่ีพบปัญหา อาทิ ยอดลูกหน้ีการคา้รัฐวิสาหกิจ
ส าหรับโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 จ านวนประมาณ 1,125 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปี ส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,492,337,958 76.72 270,829,568 13.92 181,974,710 9.36 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และพจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
งวดบัญชีปี 2563       
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางนิจพร จรณะจิตต ์กรรมการและกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส เป็นผูแ้ถลงให้ท่ี

ประชุมรับทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุน
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี  หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีไม่น้อย
กวา่จ านวน ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
  จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ ในปี 2563 บริษทัฯ มีผลขาดทุนจ านวน 951,580,000 บาท บริษทัฯ 
จึงเห็นสมควรงดการจดัสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นแต่ละปี โดยมี

อตัราท่ีคาดวา่จะจ่ายตามผลการด าเนินงานไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีแลว้ หากไม่มีเหตุการณ์จ าเป็นอ่ืนใด 
และหากการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัฯ อยา่งมีสาระส าคญั   

นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้หค้วามเห็นเร่ืองการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี “ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 
115 ระบุวา่ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ดงันั้น บริษทัจดทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลโดยท่ียงัมีขาดทุนสะสมอยูไ่ม่ได ้ทั้งน้ี เงินก าไรท่ีใชพ้ิจารณา
จ่ายปันผล คือเงินก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร” 
  จากท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เน่ืองจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ 
ในปี 2563 บริษทัฯ มีผลก าไร (ขาดทุน) จ านวน (951,580,000) บาท และมีผลก าไร (ขาดทนุ) สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร จ านวน 
(1,096,083,000) บาท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2563  
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมติังดการจัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติงด

จ่ายเงินปันผลส าหรับงวดบญัชีปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,694,562,164 87.12 72,233,562 3.71 178,346,510 9.17 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ประธานฯ ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมรับทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปี
ทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุด เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน 
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึง
พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้  
 ซ่ึงในปีน้ีมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร.
ภิญโญ มีช านะ, นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายธวชัชัย สุทธิประภา แต่มีสิทธ์ิท่ีจะได้รับแต่งตั้ งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปไดอี้กวาระหน่ึง โดยผูถื้อหุน้สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบักรรมการในเร่ืองประวติัการศึกษา ประวติัการ
ท างาน และอ่ืนๆ ไดจ้ากเอกสารประกอบการพิจารณาวาระตามท่ีปรากฏในหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ 

ส าหรับรองศาสตราจารย ์ดร.ภิญโญ มีช านะ ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/4/2564 เม่ือ
วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ แทนวาระเดิมของ ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ท่ีไดถึ้งแก่กรรม เม่ือ
วนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2564 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่าการท่ีบริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธ์ิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสม เพื่อเขา้รับพิจารณาแต่งตั้งกรรมการล่วงหน้า ภายในวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงบริษทัฯไดแ้จง้ข่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมแจง้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ นั้น ปรากฏวา่ไม่มี
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อใหพ้ิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ง รองศาสตราจารย ์ดร.ภิญโญ มีช านะ, นางนิจพร จรณะจิตต ์และนายธวชั
ชยั สุทธิประภา กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปไดอี้กวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดงัน้ี 
 

▪ รศ.ดร.ภิญโญ มีช านะ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,766,795,726 90.83 - - 178,346,510 9.17 

 
▪ นางนิจพร จรณะจิตต์ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,491,551,407 76.68 275,236,819 14.15 178,355,510 9.17 
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▪  นายธวัชชัย สุทธิประภา 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,491,415,907 76.67 275,372,319 14.16 178,355,510 9.17 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 
 ความเส่ียง ส าหรับปี 2564 
 ประธานฯ ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมรับทราบว่า ในเร่ืองก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ของปี  2564 จ านวน 9 ท่าน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,390,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม ของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ 15,000 บาท รองประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ 10,000 บาท ทั้งน้ีค่าตอบแทนกรรมการ
แต่ละท่านของคณะกรรมการทั้ ง 3 ชุด ยงัคงเป็นอัตราเดิมเท่ากับปีท่ีแล้ว ซ่ึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ค่าตอบแทนประจ าปี ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าตอบแทนประจ าปี มี
ค่าตอบแทนพิเศษขึ้ นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็น
ค่าตอบแทนท่ีเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม  

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ไดมี้มติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ ของปี 2564 จ านวน 9 ท่าน เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 5,390,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี และ
ค่าตอบแทนเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  โดยท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ได้รับค่าตอบแทนคร้ังละ 15,000 บาท รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับ
ค่าตอบแทนคร้ังละ 10,000 บาท และมีมติอนุมติัให้ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 3 ชุด ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดงัน้ี 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,694,563,664 87.12 72,233,562 3.71 178,346,510 9.17 
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วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางนิจพร จรณะจิตต์ เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีจาก บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

นายสมคิด เตียตระกูล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2785 และ/หรือ 
นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  6549   และ/หรือ 
นายนรินทร์ จูระมงคล              ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  8593     และ/หรือ 
นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  10853  และ/หรือ 
นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  9919  และ/หรือ 
นางสาวลกัษมี ดีตระกูลวฒันผล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  9056  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีดังกล่าว คนใดคนหน่ึง เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและลง

ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีดงักล่าว คนใดคนหน่ึง เป็นผูท้  าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และก าหนดค่าตอบแทนเป็น
จ านวนเงิน 10,212,500 บาท 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังาน ปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนได ้

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมติั นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2785 และ/หรือ นางสาว

กญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  6549 และ/หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  
8593 และ/หรือ นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  10853 และ/หรือ นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  9919 และ/หรือ นางสาวลกัษมี ดีตระกูลวฒันผล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  9056 ผูส้อบบญัชี
จาก บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 10,212,500 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,717,313,564 88.29 49,483,662 2.54 178,346,510 9.17 
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วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  ข้อ (10), (11), (36), (58) และ (59) และเพิม่เติมวัตถุประสงค์ 
 ใหม่จ านวน 5 ข้อ 
 ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อผูป้ระชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ไดมี้มติเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ (10), (11), (36), (58) และ (59) และเพิ่มเติม
วตัถุประสงคใ์หม่จ านวน 5 ขอ้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  

เดิม (10) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ท่ีอยู่อาศยั อาคารพาณิชย ์สถานท่ีท าการ ถนน สะพาน งานโยธา 
ตลอดจนรับท าการออกแบบค านวณการก่อสร้าง ส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งค  านวณแบบวางผงัชุมชนทั้งภายในและ
นอกประเทศ  

 

แก้ไขเป็น 

 

(10) ประกอบกิจการ งานศึกษาความเป็นไปได้ งานให้ค าปรึกษา งานให้ค าแนะน า งานออกแบบสถาปัตยกรรมทุก
ประเภท งานออกแบบวิศวกรรมทุกประเภท งานวางผัง งานวางแผน งานจัดซ้ือจัดจ้าง งานฝึกอบรม งาน
ก่อสร้าง งานตรวจสอบระบบ งานทดสอบระบบและส่งมอบ งานบริการซ่อมบ ารุง งานซ่อมแซม งานจัดท า
รายการค านวณทางวิศวกรรมทุกประเภท งานรับเหมาก่อสร้างรับช่วงงานหรือให้ช่วงงาน ส าหรับงานก่อสร้าง
อาคาร อาคารที่พักอาศัย อาคารส านักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารชุด อาคารที่ท าการสถานที่ราชการ โรง
มหรสพ โรงงาน สนามบิน อุโมงค์ ถนน สะพาน งานโยธา ตลอดจนงานก่อสร้างอ่ืนๆ ทุกประเภททั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

 

เดิม (11) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เขื่อน และ รอ ซ่ึงใชใ้นการบงัคบัทิศทางไหลของกระแสน ้ า เพ่ือกนัตล่ิงพงั ท่า
เทียบเรือทุกชนิด รวมทั้งส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ในทะเล และแม่น ้าล าคลอง 

 

แก้ไขเป็น 

 

(11) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและออกแบบ เขื่อน และ รอ ซ่ึงใชใ้นการบงัคบัทิศทางไหลของกระแสน ้า เพ่ือกนั
ตล่ิงพงั เข่ือนกันกัดเซาะชายฝ่ังและเข่ือนกันคล่ืนทุกประเภท ท่าเทียบเรือทุกชนิด รวมทั้งส่ิงก่อสร้างอื่นๆ ใน
ทะเล และแม่น ้าล าคลองทั้งภายในและนอกประเทศ 

 

เดิม 

 

(36)  ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบ ารุง รักษา ฝึกอบรม จ าหน่าย อุปกรณ์และช้ินส่วนระบบส่ือสาร 
โทรคมนาคม กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) เคเบิลโทรศพัท์ เคเบิลทีวี เคเบิลใยแกว้น าแสง เสา 
ส่ือสารโทรคมนาคม เสาอากาศทีวี เคร่ืองรับโทรศพัท ์อินเตอร์คอม และคอมพิวเตอร์ 

แก้ไขเป็น 

 

(36)  ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบ ารุง รักษา ฝึกอบรม จ าหน่าย การให้เช่าซ้ืออุปกรณ์ และช้ินส่วน
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) และระบบบริหารจัดการ กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระบบส่ือสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือพัฒนางานระบบคอมพิวเตอร์ (รวมฮาร์ดแวร์และ/หรือ ซอฟต์แวร์)  เคเบิล
โทรศัพท์ เคเบิลทีวี เคเบิลใยแก้วน าแสง เสาส่ือสารโทรคมนาคม เสาอากาศทีวี เค ร่ืองรับโทรศัพท ์
อินเตอร์คอม อุปกรณ์วิทยุส่ือสาร และคอมพิวเตอร์ 
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เดิม (58)      ประกอบกิจการ งานศึกษาความเป็นไปได ้งานให้ค  าปรึกษา งานออกแบบ งานจดัหา งานจดัซ้ือจดัจา้ง งาน
ก่อสร้าง งานทดสอบระบบและส่งมอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม งานรับจา้งบริหารจดัการเดินรถ
และซ่อมบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Services) ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ส าหรับงานโยธา 
งานสถาปัตยกรรม งานวางราง (Track Works) งานระบบเคร่ืองกลไฟฟ้า ไดแ้ก่ ขบวนรถไฟ (Rolling Stock) 
ระบบอาณั ติ สัญญ าณ  (Signaling) ระบบ ส่ื อส ารและโท รคมน าคมต่ างๆ  (Communication and 
Telecommunications) ระบบควบคุมและจดัเก็บขอ้มูล (SCADA) ระบบจดัเก็บรายไดอ้ตัโนมติั (Automatic 
Fare Collection) ระบบประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door) ระบบไฟฟ้าก าลงั (Power Supply) ระบบ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบขบัเคล่ือน (Traction Power Supply) ระบบรางน าไฟฟ้า (Conductor Rail) ระบบ
จ่ายไฟส ารองต่อเน่ือง (UPS) งาน เค ร่ืองมือ เค ร่ืองจักรโรงซ่อมบ ารุง (Depot Equipment) รวมทั้ ง
ส่วนประกอบอะไหล่ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดของโครงการรถไฟรถไฟทางคู่ (Track Doubling) 
ปรับปรุงทางรถไฟ (Track Strengthening) รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางเด่ียว (Monorail) ระบบ
ขนส่งผูโ้ดยสารอตัโนมติั (Automated People Mover : APM) และระบบขนส่งทางรางอตัโนมติั (Automated 
Guideway Transit : AGT) 

 

แก้ไขเป็น (58)     ประกอบกิจการ งานศึกษาความเป็นไปได ้งานให้ค  าปรึกษา งานออกแบบ งานจดัหา งานจดัซ้ือจดัจา้ง งาน
ก่อสร้าง งานทดสอบระบบและส่งมอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม งานรับจา้งบริหารจดัการเดินรถ
และซ่อมบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Services) ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ส าหรับงานโยธา งาน
สถาปัตยกรรม งานวางราง (Track Works) งานสาธารณูปโภค งานอุโมงค์ งานทางวิ่งทางขับ งานสถานีรับส่ง
ผู้โดยสาร งานระบบเคร่ืองกลไฟฟ้า ไดแ้ก่ ขบวนรถไฟ (Rolling Stock) ระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน (Lifts and 
Escalators) ระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling) ระบบส่ือสารและโทรคมนาคมต่างๆ  (Communication and 
Telecommunications) ระบบควบคุมและจัดเก็บขอ้มูล (SCADA) ระบบจดัเก็บรายไดอ้ตัโนมัติ (Automatic 
Fare Collection) ระบบประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door) ระบบไฟฟ้าก าลงั (Power Supply) ระบบ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบขบัเคล่ือน (Traction Power Supply) ระบบรางน าไฟฟ้า (Conductor Rail) ระบบ
จ่ายไฟส ารองต่อเน่ือง (UPS) งานเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรโรงซ่อมบ ารุง (Depot Equipment) รวมทั้งส่วนประกอบ
อะไหล่ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของโครงการรถไฟรถไฟทางคู่ (Track Doubling) ปรับปรุงทางรถไฟ 
(Track Strengthening) รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางเด่ียว (Monorail) ระบบขนส่งผูโ้ดยสารอตัโนมติั 
(Automated People Mover : APM) และระบบขนส่งทางรางอตัโนมติั (Automated Guideway Transit : AGT) 

 

เดิม 
 

(59) ประกอบกิจการ งานศึกษาความเป็นไปได้ งานให้ค  าปรึกษา งานออกแบบ งานจัดหา งานจัดซ้ือจัดจ้าง งาน
ก่อสร้าง งานติดตั้ง งานทดสอบระบบและส่งมอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม งานบริการซ่อมบ ารุง งาน
รับจา้งประเภทต่าง ๆ ส าหรับ งานอาคารทุกประเภท งานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานอุโมงค ์
งานทางว่ิง ทางขบั และลานจอดอากาศยาน ของกลุ่มงานต่าง ๆ ของอากาศยานและรวมถึงระบบงานไฟฟ้าและ
เคร่ืองกลประเภทต่าง ๆ เช่น งานระบบสายพานล าเลียงกระเป๋า (Baggage Handling System) งานระบบเคร่ือง
ตรวจสอบวตัถุระเบิด (Explosive Detection System) งานระบบสะพานเทียบอากาศยาน (Passenger Loading 
Bridge) งานระบบปรับอากาศส าหรับให้บริการแก่อากาศยาน (Pre-Condition Air) งานระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับ
ให้บริการแก่อากาศยาน (Ground Power Unit System) งานระบบบริการน ้ าดีให้แก่อากาศยาน (Aircraft Potable 
Water System) งานระบบบริการก าจัดน ้ าเสียส าหรับอากาศยาน (Aircraft Sanitary Sewer System) งานระบบ
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ไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดอากาศยาน  (Apron Lighting) ระบบจัดการการใช้หลุมจอด (Aircraft Parting 
Management System) งานระบบสัญญาณทางว่ิง, ทางขับ และลานจอดอากาศยาน (Airfield Ground Lighting 
System) งานระบบน าอากาศยานเข้าจอด (Visual Docking Guidance System) งานระบบน าร่องอากาศยาน 
(Airport Ground Navigation System) งานระบบท่อส่งจ่ายเช้ือเพลิง (Aircraft Fuel Hydrant System) งานระบบ
ขนส่งผูโ้ดยสารอตัโนมัติ (Automated People Mover) งานระบบคลังสินค้า (Cargo Management System) งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของท่าอากาศยาน (Airport Information Technology System) งานระบบไฟฟ้า
เคร่ืองกลและส่ือสาร ไดแ้ก่ งานระบบจ่ายไฟส ารอง (UPS) งานระบบลิฟท์ บนัไดเล่ือน และทางเดินเล่ือน (Lift, 
Escalator and Travellator) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ งานระบบสุขาภิบาล งานระบบดบัเพลิง งาน
ระบบแจง้เตือนอคัคีภยั งานระบบความปลอดภยั งานระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด งานระบบควบคุมอาคาร
อตัโนมติั งานระบบควบคุมและส่ังการ (SCADA) งานระบบวิทยุส่ือสาร งานโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ และ
รวมถึงงานต่าง ๆ ประเภทเดียวกนั ทั้งทางบกและทางน ้า 

แก้ไขเป็น 

 

(59) ประกอบกิจการ งานศึกษาความเป็นไปได้ งานให้ค  าปรึกษา งานออกแบบ งานจัดหา งานจัดซ้ือจัดจ้าง งาน
ก่อสร้าง งานติดตั้ง งานทดสอบระบบและส่งมอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม งานบริการซ่อมบ ารุง งาน
รับจา้งประเภทต่าง ๆ ส าหรับ งานอาคารทุกประเภท งานโยธา งานปรับปรุงคุณภาพดิน งานสถาปัตยกรรม งาน
สาธารณูปโภค งานอุโมงค์ งานทางว่ิง ทางขบั และลานจอดอากาศยาน ของกลุ่มงานต่าง ๆ ของอากาศยานและ
รวมถึงระบบงานไฟฟ้าและเคร่ืองกลประเภทต่าง ๆ เช่น งานระบบสายพานล าเลียงกระเป๋า (Baggage Handling 
System) งานระบบเคร่ืองตรวจสอบวตัถุระเบิด (Explosive Detection System) งานระบบสะพานเทียบอากาศยาน 
(Passenger Loading Bridge) งานระบบปรับอากาศส าหรับให้บริการแก่อากาศยาน (Pre-Condition Air) งานระบบ
จ่ายไฟฟ้าส าหรับให้บริการแก่อากาศยาน (Ground Power Unit System) งานระบบบริการน ้ าดีให้แก่อากาศยาน 
(Aircraft Potable Water System) งานระบบบริการก าจัดน ้ าเสียส าหรับอากาศยาน (Aircraft Sanitary Sewer 
System) งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดอากาศยาน (Apron Lighting) ระบบจดัการการใชห้ลุมจอด (Aircraft 
Parting Management System) งานระบบสัญญาณทางว่ิง, ทางขับ และลานจอดอากาศยาน (Airfield Ground 
Lighting System) งานระบบน าอากาศยานเขา้จอด (Visual Docking Guidance System) งานระบบน าร่องอากาศ
ยาน (Airport Ground Navigation System) งานระบบท่อส่งจ่ายเช้ือเพลิง (Aircraft Fuel Hydrant System) งาน
ระบบขนส่งผูโ้ดยสารอตัโนมติั (Automated People Mover) งานระบบคลงัสินคา้ (Cargo Management System) 
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของท่าอากาศยาน (Airport Information Technology System) งานระบบไฟฟ้า
เคร่ืองกลและส่ือสาร ไดแ้ก่ งานระบบจ่ายไฟส ารอง (UPS) งานระบบลิฟท์ บนัไดเล่ือน และทางเดินเล่ือน (Lift, 
Escalator and Travellator) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ งานระบบสุขาภิบาล งานระบบดบัเพลิง งาน
ระบบแจง้เตือนอคัคีภยั งานระบบความปลอดภยั งานระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด งานระบบควบคุมอาคาร
อตัโนมติั งานระบบควบคุมและส่ังการ (SCADA) งานระบบวิทยุส่ือสาร งานโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ และ
รวมถึงงานต่าง ๆ ประเภทเดียวกนั ทั้งทางบกและทางน ้า 

 
และขอเพิม่เติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 60 ข้อ เป็น 65 ข้อ โดยขอเพิม่เติมวัตถุประสงค์ 5 ข้อ ดังนี ้

(61) ประกอบกิจการเก่ียวกบัการน าผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมท่ีไม่ใชแ้ลว้ หรือของเสียจากโรงงาน                               
มาผลิตเป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑใ์หม่ โดยผา่นกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

(62) ประกอบกิจการเก่ียวกบัการร้ือถอนท่อส่งน ้ามนัในทะเล และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(63) ประกอบกิจการเก่ียวกบัการร้ือถอนแท่นขดุเจาะ ไดแ้ก่ น ้ามนั แก๊ส และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(64) ประกอบกิจการเก่ียวกบัการตดัยอ่ยเรือ 
(65) ประกอบกิจการรับเหมาถมทราย ดิน และวสัดุอ่ืนใด ในทะเลและแม่น ้าล าคลองต่างๆ                                  

รวมถึงงานเสริมทรายชายหาด ทั้งภายในและนอกประเทศ 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  ขอ้ (10), (11), (36), (58) และ (59) และ
เพิ่มเติมวตัถุประสงคใ์หม่จ านวน 5 ขอ้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,766,797,226 90.83 - - 178,346,510 9.17 

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่เติม 
 วัตถุประสงค์ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อผูป้ระชุมว่า เน่ืองจากการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทันั้น บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 3 ส่วนท่ีระบุเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ ซ่ึงบริษทัฯ จะมีวตัถุประสงคเ์พิ่มขึ้นจากจ านวน 60 ขอ้ เป็น 65 ขอ้ บริษทัฯ 
จึงขอแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 จากเดิม “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 60 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 
ท่ีแนบ” โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ี 

 
“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 65 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,766,797,226 90.83 - - 178,346,510 9.17 
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หลงัจากเสร็จส้ินการประชุมครบทั้ง 9 วาระแลว้นั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามในวาระท่ี 10 โดยมีผู ้
ถือหุ้นบางส่วนส่งค าถามล่วงหน้ามาสอบถามเก่ียวกบัความคืบหน้าของโครงการท่ีส าคญั รวมถึงการด าเนินงานของบริษทัฯ 
โดยนายเปรมชยัไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
 

1. ความคืบหน้าของโครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี 
บริษทัฯ ไดส่้งเร่ืองทั้งหมดให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างรอการพิจารณาจาก
คณะกรรมการแร่ และถา้ผ่านการพิจารณา ทางกรมฯ จะออกสัมปทานให้กบับริษทัฯภายใน 7 วนั ซ่ึงบริษทัฯ มีความ
มัน่ใจว่าทุกอย่างจะเสร็จส้ินเป็นไปตามขั้นตอนภายในปีน้ี ทั้งน้ี เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บสัมปทานแลว้ ก็จะเร่ิมด าเนินการ
ทนัที เน่ืองจากอายุสัมปทาน 25 ปีนั้น จะนบัรวมตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บสัมปทาน ซ่ึงในส่วนของบริษทัฯ ก็ไดเ้ตรียมแผนการ
ด าเนินงานท่ีครอบคลุมและพร้อมด าเนินการในทุกเร่ืองแลว้ อาทิ การส ารวจ การออกแบบ การประมูล และการเงิน 

2.  ความคืบหน้าของเหมืองแร่บ็อกไซต์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการในส่วนของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ เหลือเพียงการท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(EIA) ท่ีจะตอ้งผา่นคณะกรรมการ ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นขั้นตอนสุดทา้ย และเม่ือผา่น EIA แลว้ ก็จะมีการออกหนงัสือเร่ือง
พื้นท่ี ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถเร่ิมด าเนินโครงการในเร่ืองต่างๆ ไดท้นัที อาทิ การเวนคืนพื้นท่ี ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
จดัเตรียมแผนการด าเนินงาน รวมถึง Feasibility Study และมีการเจรจากบัทุกภาคส่วนไวแ้ลว้ 

3. ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างในสาธารณรัฐโมซัมบิก 
เน่ืองจากบริษทัฯ พบอุปสรรคเร่ืองไม่มีผูล้งทุนด าเนินการดา้นเหมืองแร่ถ่านหิน ท าให้มีผลกระทบต่อแผนการเดิมท่ี 
บริษทัฯ ตั้งใจจะท าท่าเรือส าหรับขนส่งถ่านหิน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดมี้การปรับเปล่ียนแผนการด าเนินงาน โดย
รัฐบาลของสาธารณรัฐโมซัมบิกไดแ้จง้ให้บริษทัฯ ด าเนินการก่อสร้างบางส่วน และท าเป็นท่าเรือให้บริการส าหรับ
สินคา้การเกษตรก่อน ซ่ึงมีสินคา้และผูล้งทุนด าเนินการอยู่แลว้ ปัจจุบนับริษทัฯ ไดย้ื่นประมูลงานก่อสร้างแลว้ และอยู่
ระหว่างการเจรจาเร่ืองแหล่งเงินทุน หากไดข้อ้สรุปเร่ืองแหล่งเงินทุน บริษทัฯ ก็จะลงนามสัญญาและเร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้างทนัที ทั้งน้ี เม่ือสถานการณ์โลกดีขึ้น ประกอบกบัมีความตอ้งการถ่านหินมากขึ้น ก็จะมีการสร้างเหมือง และ
ทางรถไฟเพิ่มเติม  

4. ความคืบหน้าของโครงการทางด่วนยกระดับ Dhaka Elevated Expressway ประเทศบังกลาเทศ และการคาดการณ์
รายได้เม่ือโครงการแล้วเสร็จ 
โครงการน้ีจะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จภายในกลางปี 2565 ส่วนท่ี
เหลืออีก 2 ส่วนจะแลว้เสร็จภายในอีก 2566 ตามล าดบั ในส่วนของการคาดการณ์รายไดน้ั้น บริษทัฯ ไดท้ าการศึกษา 
Traffic Forecast และคาดการณ์รายไดเ้บ้ืองตน้อยูท่ี่ ประมาณ 23 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี และเม่ือหมดสัญญาสัมปทาน
รายไดจ้ะขึ้นเป็นประมาณ 90 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี ดงันั้น เม่ือเฉล่ียแลว้รายไดจ้ะอยูท่ี่ปีละ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดย
เป็นการค านวณเฉล่ียจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ท่ีคิดเป็นร้อยละ 50 ทั้งน้ี คาดการณ์รายไดน้ี้ยงัไม่รวมการหัก
ช าระเงินกู ้
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5. ความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) 
โครงการน้ีมีความล่าช้าจากก าหนดเดิมท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะสามารถเร่ิมงานก่อสร้างไดต้ั้งแต่ปี 2563 อย่างไรก็ตาม
แผนการด าเนินงานจากทั้งภาครัฐ และกลุ่มซี.พี. มีความชดัเจนแลว้ว่าจะเร่ิมนบัระยะเวลาโครงการในเดือนตุลาคมปีน้ี 
ซ่ึงทางกลุ่มซี.พี . ได้ให้บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการในส่วนของ access road และ yard พิ เศษ ปัจจุบัน ขอบเขตการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ คืองานโยธา โดยจะใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 3 ปี ซ่ึงบริษทัฯ ก็ไดเ้ตรียมพร้อมทุกอย่างท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้ ทั้งเร่ืองการออกแบบ การส ารวจ ตลอดจนการเตรียมงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับงานก่อสร้าง เพื่อท่ีบริษทัฯ
จะสามารถเร่ิมก่อสร้างไดท้นัทีเม่ือไดรั้บ Notice to Proceed ทั้งน้ี กลุ่มซี.พี. จะรับผิดชอบเร่ืองเงินทุนราว 3,600 ลา้น
บาท ส าหรับการเตรียมการเหล่าน้ี 

6. ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม – ชุมพร 
โครงการน้ีมีความคืบหน้าไปแลว้กว่าร้อยละ 87 โดยเหลือเพียงการเก็บความเรียบร้อยของงาน ในส่วนของโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ก็มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 84 และในอนาคต บริษทัฯ คาด
ว่าจะสามารถยา้ยทีมงานก่อสร้างของทั้ง 2 โครงการน้ีเพื่อด าเนินการในโครงการรถไฟสายเด่นชยั - เชียงราย - เชียง
ของ สัญญาท่ี 1 ช่วงเด่นชยั - งาว ไดท้นัเวลากบัการลงนามสัญญา 

7. แผนการบริหารด าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีผลก าไร 
บริษทัฯ จะเลือกด าเนินงานในโครงการท่ีบริษทัฯ มีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญ ประกอบกบัมีความเส่ียงในระดบั
ท่ียอมรับได ้อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ายกระดบั รถไฟฟ้าใตดิ้น งานทางดา้นทะเล งานก่อสร้างอาคาร รวมถึงงาน
โยธาต่างๆ ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีก็มีจ านวนมากเพียงพอ และบริษทัฯ จะหลีกเล่ียงหรือลดจ านวนโครงการท่ีมีโอกาส
ขาดทุน และโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง อาทิ งานโรงไฟฟ้า งานปิโตรเคมี หรืองานวางท่อ เป็นตน้  
 

ในระหว่างท่ีบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพิ่มเติมนั้น นายปุญญากร แยม้แก่นจนัทร์ ผูรั้บมอบ
ฉันทะก็ได้ส่งค าถามมาผ่านระบบ E-Shareholder Meeting โดยสอบถามเก่ียวกับงบประมาณท่ีบริษัทฯ จัดสรรไว้
ส าหรับการลงทุน CAPEX ภายในปี 2564 - 2566 เพื่อรองรับการด าเนินงานในปีน้ีและในอนาคต 

นายชาติชายช้ีแจงว่า งบ CAPEX ของบริษัทฯ จะแปรผนักับปริมาณงาน ซ่ึงจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานท่ี
บริษทัฯ ไดรั้บ ส าหรับในปี 2563 - 2564 นั้น บริษทัฯ มีงบลงทุนค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีการลงทุนในโครงการขนาด
ใหญ่หลายโครงการ อาทิ โครงการเหมืองแม่เมาะ เฟส 9 ท่ีมีจ านวนการสั่งเคร่ืองจักรค่อนข้างสูง และโครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ท่ีบริษทัฯ จะตอ้งลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร
เพื่อด าเนินงาน 

 
และได้มีผูถื้อหุ้นท่ีส่งค าถามล่วงหน้ามาเพิ่มเติมเก่ียวกับแผนการจัดการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผูถื้อหุ้น                

นักลงทุน และประชาชนทัว่ไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สืบเน่ืองมาจากข่าวการพบคลสัเตอร์ในท่ีพกัพนกังานของบริษทัฯ 

นายเปรมชัย ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้มาตรการป้องกันอย่างเต็มท่ี อาทิ การลดความ
แออดัของพนกังาน การเวน้ระยะห่าง การบงัคบัใชอุ้ปกรณ์ส่วนตวั เช่น กระติกน ้า หรือแกว้น ้า รวมถึงการวดัอุณหภูมิ
คนเขา้ - ออก มากไปกว่านั้น บริษทัฯ ยงัไดใ้ช้มาตรการเชิงรุก กล่าวคือ มีการตรวจคดักรองโควิด -19 เชิงรุกให้แก่
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พนกังานโดยจะไม่รอให้มีผูติ้ดเช้ือแลว้ค่อยด าเนินการเพื่อให้มีความมัน่ใจว่าจะไม่มีผูติ้ดเช้ืออยู่ปะปนกนั รวมถึงการ
ฉีดวคัซีน ซ่ึงทยอยฉีดไปไดจ้ านวนหน่ึงแลว้ บริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะป้องกนัและแกปั้ญหาน้ีให้ดีท่ีสุด ในภาพรวมก็
ไดรั้บรายงานวา่มาตรการท่ีด าเนินการอยูน่ั้นไดผ้ลค่อนขา้งดี 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม  

   เน่ืองจากไม่มีเร่ืองอ่ืนเสนอพิจารณา 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และแจง้ว่า บริษทัฯ จะจดัท า
รายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชุม และจะเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ท่านผูถื้อหุ้น
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้และกล่าวปิดการประชุม   
 

เลิกประชุมเวลา  16.09   น. 
                                            

 
 

       ลงช่ือ_______________________________________   ประธานท่ีประชุม 
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