
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
ของ 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
                      

 
ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.05 น.  ณ  หองซากุระ อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร 

(สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะรวมจํานวน 35 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 171,698,240 หุน คิดเปนรอยละ 85.85 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่ง
ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม 

กอนเปดการประชุม บริษัทไดนําเสนอแผนผังทางหนีไฟของหองประชุมเพ่ือความปลอดภัยของผูเขารวมประชุม 
จากน้ัน ประธานกลาวเปดประชุม และแนะนํากรรมการ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เขารวมการประชุม   

ผูถือหุนดังน้ี 
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี จินตนเสรี     กรรมการ / ประธานกรรมการ  
2. นายปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุวิทย อุดมทรัพย   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา 
      และพิจารณาคาตอบแทน 
4. นายชัยพัฒน สหัสกุล   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายวินิต ชอวิเชียร    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
      กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
6. นายวงศชัย แสงอารยะกุล   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
7. นายชเนศวร แสงอารยะกุล   กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
      กรรมการผูจัดการใหญ 
8. นายบดินทร แสงอารยะกุล   กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
      กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายอํานวยการและ
การเงิน 
9. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน   กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
      กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบํารุง 
10. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย   กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - ฝายงานวิศวกรรม 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นายนรินทร จูระมงคล   ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
      บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด 
2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล   ที่ปรึกษากฎหมาย 

บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด 

สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1 

      

หนา 6 
 



 

ทั้งน้ี นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝาย
วิศวกรรม ไมสามารถเขารวมประชุมไดเน่ืองจากติดภารกิจท่ีตางประเทศ  
 กอนเริ่มประชุม ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม 
รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 7 ที่สงไปพรอมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน
ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดําเนินการประชุม
ตามวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 
  
วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 
 
 เรื่องแรก จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุน
ไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดรายงานวา บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีคะแนนอยูในระดับคะแนนดีเยี่ยม (90-99 คะแนน) ซึ่ง
สูงกวาป 2551 โดยคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยูที่ 82.97 คะแนน จากจํานวนบริษัทที่ไดรับการประเมิน
ทั้งสิ้น 497 บริษัท 

 
เรื่องที่สอง เมื่อวันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2552 บริษัทไดรับรางวัล SET Award ในดานรายงานบรรษัทภิบาล

ดีเดน (Top Corporate Governance Report Awards) ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหแกบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเดนดาน
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทเปนเพียงบริษัทเดียวในกลุม mai ที่ไดรับรางวัลน้ี ซึ่งถือได
วาบริษัทมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทจะรักษามาตรฐานไวและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
ตอไป 

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

  
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ซึ่งได
บันทึกถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุม และไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1) 
ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกลาว 

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันท ดังน้ี 
เห็นดวย  36 ราย จํานวน 171,698,273 เสียง คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย  - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ     - 
งดออกเสียง  - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ     - 

หนา 7 
 



 

(หมายเหตุ : ขณะที่ดําเนินการประชุมในวาระนี้ มีผูถือหุนอีก 1 ทาน เขารวมประชุมเพ่ิมเติม โดยมีคะแนนเสียง
เพ่ิมเติมอีก 33 เสียง ดังน้ันจึงมีผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 36 ราย คิดเปนจํานวน 171,698,273 เสียง ต้ังแตวาระน้ีเปนตนไป) 

 
วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 
 

ประธานมอบหมายใหนายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการรองผูจัดการใหญ ฝายอํานวยการและ
การเงินเปนผูรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2552 ใหที่ประชุมทราบ 

 
นายบดินทร แสงอารยะกุล รายงานวาในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการดําเนินงานรวม 593.52 

ลานบาท เปนรายไดจากงานฐานรากจํานวน 394.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.4 ของรายไดรวม ซึ่งลดลงจากปกอน
จํานวน 324.39 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 45.13 และเปนรายไดจากงานกอสรางของบริษัทยอยจํานวน 199.18 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 33.6 ของรายไดรวม การลดลงของรายไดเปนผลสืบเน่ืองจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
กอสราง และการลดลงของราคาสินคาประเภทเหล็กและนํ้ามันในตลาดโลกทําใหมูลคางานตอโครงการลดลงจากเดิม ซึ่งใน
ปที่ผานมางานภาคเอกชนที่สําคัญไดแก โครงการ The Nava Privacy โครงการ The Siam On The River Hotel  โครงการ 
Bright สุขุมวิท 24  โครงการโรงแรมรวมฤดี  โครงการ U Delight @ Bangsue Station โครงการมาราเกซ  หัวหิน  โครงการ 
Life @ Ladprao18  โครงการ The Address สุขุมวิท 28  โครงการ LPN  เปนตน สวนโครงการภาครัฐที่สําคัญไดแก 
โครงการ Supply and Construction of 230/115 KV Udon Thani3 Substation โครงการกอสรางอาคารทางระบายนํ้าเพ่ือ
ปองกันอุทกภัยและแกไขปญหาน้ําทวมพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตราด   เปนตน  
  
 ในป 2552 รายไดหลักของบริษัทยังคงมาจากงานกอสรางเสาเข็มเจาะซึ่งคิดเปนรอยละ 96.35 ของรายไดบริษัท 
นอกจากน้ีในงบการเงินรวมแสดงยอดรายไดจากงานกอสรางจํานวน 199.18 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจากการรับจางกอสราง
ของบริษัทยอยที่ไดจากโครงการThe Nava Privacy และโครงการ Supply and Construction of 230/115 KV Udon Thani 3 
Substation ที่อุดรธานี  

 
สําหรับ ป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 21.34 ลานบาท (ไมรวมกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือ

หุนสวนนอยจํานวน 4.20 ลานบาท) ซึ่งเปนกําไรสุทธิเฉพาะของบริษัทจํานวน 16.96 ลานบาท  
 
ทางดานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 496.62 ลานบาท มี

หน้ีสินรวม 155.90 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนจํานวน 340.72 ลานบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยู
ที่รอยละ 7.72  

 
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฎวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผาน
มาตามท่ีรายงาน 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามท่ีรายงาน 
 

หนา 8 
 



 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งไดผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแก บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด และไดผานการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว โดยแสดงอยูในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย
หมายเลข 2) 

 
ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฎวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับงบการเงินประจําป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  
 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังน้ี 
เห็นดวย  36 ราย จํานวน 171,698,273 เสียง คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย  - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ     - 
งดออกเสียง  - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ     - 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลว บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2552 
เปนจํานวนเงิน 16,962,040 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาในปจจุบัน บริษัทไมมีแผนการลงทุน
ขนาดใหญและบริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดี มีสภาพคลองทางการเงินที่สูง มีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนในระดับตํ่า จึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 849,000 บาท และจายเงินปนผลรวม
ทั้งสิ้น 25,000,000 บาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยจัดสรรจากผลประกอบการป 2552 หลังจากจัดสรร
สํารองตามกฎหมายจํานวน 16,113,040 บาท และจัดสรรจากกําไรสะสมยกมาตนปอีกจํานวน 8,886,960 บาท โดยจายเงิน
ปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.125 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนในวันปดสมุดทะเบียน โดยกําหนด
จายเงินปนผลในวันจันทรที่ 17 พฤษภาคม 2553 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฎวาไมมีคําถามหรือ
ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลดังรายละเอียดตามท่ี
กลาวมาขางตน 
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มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล ดังน้ี 
1. จัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย 849,000 บาท  
2. จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.125 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 25,000,000 บาท โดยจายเงินปนผลใหแก

ผูถือหุนที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนในวันปดสมุดทะเบียน และกําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 17 พฤษภาคม 2553 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังน้ี 
เห็นดวย  36 ราย จํานวน 171,698,273 เสียง คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย    - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ     - 
งดออกเสียง    - ราย จํานวน           -      เสียง คิดเปนรอยละ     - 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 21 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง จะตองมีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงเปน
จํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งในปน้ีเปนปที่ 5 นับจากบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมี
กรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน ประกอบดวย  

 
1. นายเสรี  จินตนเสรี  กรรมการ ซึ่งเปนประธานกรรมการ 
2. นายปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการอิสระ ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุวิทย  อุดมทรัพย  กรรมการอิสระ ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการสรรหา 
     และพิจารณาคาตอบแทน 
4. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ ซึ่งเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 
 ทั้งน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการผานทาง
เว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 เพ่ือเปนการสงเสริมหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทางของ ตลท. ปรากฎวาไมมีผูใดเสนอช่ือเขามาภายในระยะเวลาที่
กําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไดพิจารณาคุณสมบัติ 
ประสบการณ ความรู ความสามารถและผลงานท่ีผานมาของกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ทาน และเสนอใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  
 
 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการเลือกต้ัง ประธานจึงเชิญใหกรรมการที่ตองออกตามวาระท้ัง 4 ทานออกจาก
หองประชุม กอนออกจากหองประชุมประธานไดมอบหมายใหนายชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูดําเนินการประชุมตอไป นอกจากนี้นายเสรี จินตนเสรี และนายวงศชัย แสงอารยะกุลขอใชสิทธิงดออก
เสียงในฐานะผูถือหุนสําหรับการลงคะแนนในวาระของตนเอง 
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นายชัยพัฒน สหัสกุล แจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระนี้จะมีบัตรลงคะแนนเสียงจํานวน 4 ใบ โดยระบุรายช่ือ
ของกรรมการดังกลาวขางตน นอกจากน้ีบัตรลงคะแนนแตละใบจะแบงการลงคะแนนเปน 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นดวย 
ไมเห็นดวย และงดออกเสียง” ดังน้ันจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนตามท่ีประสงค และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม
รายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฎวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
แตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหน่ึง 
  
 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติใหกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก นายเสรี จินตนเสรี 
กรรมการ นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ นายสุวิทย อุดมทรัพย กรรมการอิสระ และนายวงศชัย แสงอารยะกุล 
กรรมการ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหน่ึงตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทโดยมีคะแนนเสียงสําหรับกรรมการเปน
รายบุคคล ดังน้ี 
 
0นายเสรี จินตนเสรี  

เห็นดวย  35 ราย จํานวน 166,488,740 เสียง คิดเปนรอยละ     96.97 
ไมเห็นดวย   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ         - 

งดออกเสียง   1 ราย จํานวน   5,209,533 เสียง คิดเปนรอยละ       3.03 
 
นายปญจะ เสนาดิสัย  

เห็นดวย  36 ราย จํานวน   171,698,273 เสียง คิดเปนรอยละ      100 
ไมเห็นดวย   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ         - 

งดออกเสียง   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ         - 
 
นายสุวิทย อุดมทรัพย 

เห็นดวย  36 ราย จํานวน   171,698,273 เสียง คิดเปนรอยละ      100 
ไมเห็นดวย   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ         - 
งดออกเสียง   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ         - 

 
นายวงศชัย แสงอารยะกุล  

เห็นดวย  35 ราย จํานวน 155,898,273 เสียง คิดเปนรอยละ     90.80 
ไมเห็นดวย   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ         - 
งดออกเสียง   1 ราย จํานวน   15,800,000 เสียง คิดเปนรอยละ      9.20 

  
 จากน้ันกรรมการทั้ง 4 ทานไดกลับเขาหองประชุมอีกครั้งและนายเสรี จินตนเสรีไดกลับเขาทําหนาที่ประธาน        
ที่ประชุมตอไป 
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วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 
 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของธุรกิจ
ในประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 ไดแก คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม และโบนัสซึ่งมีอัตราเดียวกับป
กอนโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. คาตอบแทนรายเดือน 
-  ประธานกรรมการบริษัท    50,000 บาท ตอเดือน 
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    25,000 บาท ตอเดือน 
-   กรรมการ      21,000 บาท ตอเดือน   

ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนน้ี 

2. คาเบี้ยประชุม 
-  กรรมการ    5,000 บาท ตอ ครั้ง 
-  กรรมการตรวจสอบ    5,000 บาท ตอ ครั้ง 
-  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน    5,000 บาท ตอ ครั้ง 
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   4,000 บาท ตอ ครั้ง 

3.    โบนัส เปนวงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งน้ีมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรร 
 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฎวาไมมีคําถามหรือ
ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 และเน่ืองจาก
กรรมการบริษัทหลายทานเปนผูถือหุนซึ่งถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระน้ี กรรมการดังกลาวจึงไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ีเปนจํานวน 120,554,802 เสียง คงเหลือคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน 
51,143,504 เสียง 

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณามีมติใหกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2553 ตามที่ประธานเสนอ

ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
 

เห็นดวย  31 ราย จํานวน  51,143,504 เสียง คิดเปนรอยละ   100 
ไมเห็นดวย   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ        - 
งดออกเสียง   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ        - 
(หมายเหตุ : ขณะที่ดําเนินการประชุมในวาระน้ี มีผูถือหุนอีก 1 ทาน เขารวมประชุมเพ่ิมเติม โดยมีคะแนนเสียง

เพ่ิมเติมอีก 33 เสียง ดังน้ันจึงมีผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 37 ราย คิดเปนจํานวน 171,698,306 เสียง ต้ังแตวาระน้ีเปนตนไป) 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2553 
 

ประธานมอบหมายให นายปญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูนําเสนอรายละเอียดที่
เก่ียวของในการพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

 
นายปญจะ เสนาดิสัย แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

แตงต้ัง    นางสุมาลี โชคดีอนันต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3322 หรือนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
2785 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2553 และจะนับเปนการทํางานปที่ 5 โดย
ผูสอบบัญชีไดเสนอคาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2553 เปนจํานวนเงิน 590,000 บาท ซึ่งแบงเปนคาตอบแทนประจําป
จํานวน 510,000 บาท และคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบและจัดทํางบการเงินรวมเน่ืองจากมีบริษัทยอยอีกจํานวน 
80,000 บาท ทั้งน้ีไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบเชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง
แตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี  

 
ทั้งน้ีในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด จัดหา

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท  แกรนท ธอนตัน จํากัด แทน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
กอน และในกรณีที่บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผู
พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแทน โดยผูสอบบัญชีดังกลาวเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและที่ผานมาไดมีการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพที่ดีและคาตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน ทั้งน้ีผูสอบบัญชีและบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัดไม
มีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆ กับบริษัท  
  
 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฎวาไมมีคําถามหรือ
ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชี  

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงต้ังนางสุมาลี โชคดีอนันต ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขที่ 3322 หรือนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัดเปน 
ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2553 โดยมีคาบริการสอบบัญชีประจําป 2553 เปนจํานวนเงิน 590,000 บาท ซึ่งแบงเปน
คาตอบแทนประจําปจํานวน 510,000 บาท และคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบและจัดทํางบการเงินรวมเน่ืองจากมีบริษัท
ยอยอีกจํานวน 80,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายอื่น เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต
ไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานไดให บริษัท แกรนท ธอน
ตัน จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัดแทน โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่ บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแทน  
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ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย  37 ราย จํานวน 171,698,306 เสียง คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ       - 
งดออกเสียง   - ราย จํานวน          -  เสียง คิดเปนรอยละ       - 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่มารวม

ประชุม และกลาวปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา  15.15 น. 

 
      
    ลงช่ือ  ......................................................  ประธานที่ประชุม 
          (นายเสรี จินตนเสรี) 
 
 
 
    ลงช่ือ  ......................................................  เลขานุการท่ีประชุม 
                   (นางสาวฐิติมา เตียวประทีป) 
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	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
	ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



