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สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
ของ 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
                      

ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.05 น.  ณ  หองบอรดรูม 2 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  มีผูถือหุนมา
ประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจํานวน 44 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 177,519,078 หุน คิดเปนรอยละ 
88.76 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการ
เปนประธานที่ประชุม 

กอนเปดการประชุม บริษัทไดนําเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของหองประชุมเพ่ือความปลอดภัย
ของผูเขารวมประชุม 

จากน้ัน ประธานกลาวเปดประชุม และแนะนํากรรมการ ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ที่เขารวมการ
ประชุม   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 – ฝายอํานวยการและการเงิน 
9. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน  กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
      กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบํารุง 
10. นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
      กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรม 
11. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย  กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - ฝายงานวิศวกรรม 
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ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสุมาลี โชคดีอนันต  ผูตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด 
2. นายสมคิด เตียตระกูล  ผูตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด 
3. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด 

 
 กอนเริ่มประชุม ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม 
รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 7 ที่สงไปพรอมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน
ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดําเนินการประชุม
ตามวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 
  
วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 
 จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) ไดรายงานวา บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีคะแนนอยูในระดับคะแนนดีเยี่ยม (90-99 คะแนน) โดยคะแนน
เฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยูที่ 86.11 คะแนน จากจํานวนบริษัทที่ไดรับการประเมินทั้งสิ้น 479 บริษัท 

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ซึ่งได

บันทึกถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม และไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1) 
ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง  

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว 

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันท ดังน้ี 
เห็นดวย  44 ราย จํานวน 177,519,078 เสียง คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย  - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ     - 
งดออกเสียง  - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ     - 

 
วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

ประธานมอบหมายใหนายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการรองผูจัดการใหญ ฝายอํานวยการและ
การเงินเปนผูรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2553 ใหที่ประชุมทราบ 
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นายบดินทร แสงอารยะกุล รายงานวาในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการดําเนินงานรวม 626.50 
ลานบาท เปนรายไดจากงานฐานรากจํานวน 536.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.71 ของรายไดรวม ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปกอน
จํานวน 143.77 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 36.56 และเปนรายไดจากงานกอสรางจํานวน 89.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
14.29 ของรายไดรวม ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและอุตสาหกรรมกอสราง ในชวงคร่ึงหลัง
ของป โดยในชวงครึ่งปแรกบริษัทไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองทําใหงานชะลอตัว ทั้งน้ีในปที่ผานมางาน
ภาคเอกชนที่สําคัญไดแก โครงการ185 ราชดําริ คอนโดมิเนียม   โครงการเรดิสันพลาซา  โครงการวิลลา อโศก  โครงการ 
RHYTHM พหล – อารีย2  โครงการ RHYTHM  สุขุมวิท 50  โครงการ U Delight @ Jatujak Station  โครงการ Holiday Inn 
Hotel  โครงการ ทรู ทองหลอ  คอนโดมิเนียม  โครงการ The Room S9 เปนตน สวนโครงการภาครัฐที่สําคัญไดแก 
โครงการศูนยการเรียนรูสุขภาวะ (สสส.) โครงการกอสรางอาคารทางระบายนํ้าเพ่ือปองกันอุทกภัยและแกไขปญหาน้ําทวม
พ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตราด   โครงการกอสรางระบบปองกันนํ้าทวมและระบบระบายนํ้า บริเวณพ้ืนที่ปดลอมลําบึงขวาง 
เปนตน  
 โดยในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 38.95 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 21.99 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 
129.66 โดยเมื่อรวมผลประกอบการกับบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 32.35 ลานบาท (ไมรวมขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผู
ถือหุนสวนนอยจํานวน 6.34 ลานบาท) โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 7.62 ทางดานฐานะการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 600.07 ลานบาท มีหน้ีสินรวม 258.34 ลานบาท และมีสวนของ
ผูถือหุนจํานวน 341.74 ลานบาท โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 0.76 

จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งมีผูถือหุนสอบถาม
เรื่องตางๆ โดยสรุปดังน้ี 
 
คําถาม : นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล สอบถามวา 

จากขอมูลในงบการเงินรวมของป 2553 เหตุใดตนทุนงานรับจางงานกอสราง ซึ่งเทากับ 90.9 ลานบาท 
จึงสูงกวารายไดจากการรับจางงานกอสรางซึ่งเทากับ 89.5 ลานบาท 

 
คําตอบ : ฝายบริหารช้ีแจงวา 

เน่ืองจากในป 2553 ลูกคารายหน่ึงชะลอการจายเงินคางานกอสรางทําใหบริษัทจําเปนตองชะลอการ
กอสรางออกไป สงผลใหบริษัทมีตนทุนในการดําเนินงานโครงการสูงกวาที่ไดประมาณการไว อยางไรก็
ตาม เพ่ือลดความเสี่ยงของการไมไดรับชําระเงิน บริษัทไดปรับเปลี่ยนนโยบายการรับงานกอสรางโดย
เนนการรับงานโดยตรงจากภาครัฐซึ่งนาจะทําใหผลกระทบจากปญหาลักษณะน้ีลดลง 
 

คําถาม :  นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล สอบถามเพ่ิมเติมวา 
จากขอมูลในงบการเงินรวมของป 2553 ลูกหน้ีการคาที่คางชําระมากกวา 360 วันขึ้นไปมูลคา 18.3      
ลานบาท มาจากลูกหน้ีกลุมใด และบริษัทมีนโยบายจัดการกับลูกหน้ีการคาที่คางชําระกลุมน้ีอยางไร 
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คําตอบ :  ฝายบริหารช้ีแจงวา 
มูลคาสวนใหญในรายการลูกหน้ีที่คางชําระมากกวา 360 วันขึ้นไป มาจากลูกหน้ีโครงการกอสรางที่
จังหวัดมหาสารคามซึ่งบริษัทดําเนินการแลวเสร็จต้ังแตป 2549 โดยบริษัทไดมีขอตกลงหักลบกลบหน้ี
บางสวนกับคาใชจายที่บริษัทคางชําระในโครงการขางตนกับลูกหน้ี โดยยอดหน้ีคงคางสวนที่เหลือ
บริษัทไดต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็มมูลคาเรียบรอยแลว นอกจากน้ี บริษัทอยูระหวางดําเนินการ
ทางกฎหมายกับลูกหน้ีรายน้ี โดยคาดวาจะทราบผลสรุปที่ชัดเจนภายในป 2554 

 
เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผล

การดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 
 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 12553 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแก บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด และไดผานการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว โดยแสดงอยูในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย
หมายเลข 2) 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งมีผูถือหุนสอบถามเรื่อง
ตางๆโดยสรุปดังน้ี 
 
คําถาม :  นางสาวเพชรรัตน ต้ังดํารงตระกูล สอบถามวา  

จากขอมูลในงบการเงินรวมของป 2553 บริษัทมีเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวน 51.3     
ลานบาท อยากทราบวาบริษัทมีแนวทางในการบริหารเงินสดที่มีอยูอยางไร 

 
คําตอบ :  ฝายบริหารช้ีแจงวา 
  โดยทั่วไป บริษัทมีแนวทางบริหารเงินสดที่มีอยูดังน้ี 

1. นําไปลงทุนในต๋ัว B/E ระยะสั้น ดังจะเห็นไดจากรายการเงินลงทุนช่ัวคราวในงบการเงิน ซึ่ง ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีการนําเงินสดไปลงทุนในต๋ัว B/E ระยะสั้นจํานวน 45.2 ลานบาท 

2. ในชวงเวลาที่ตนทุนวัตถุดิบมีความผันผวนสูง บริษัทจะนําเงินสดบางสวนไปใชในการล็อคราคา
วัตถุดิบหลักบางประเภท เพ่ือใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได 

3. สําหรับสํารองไวเปนสภาพคลองเพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทในป 2554  
4. สําหรับกรณีฉุกเฉินอื่นๆ 
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คําถาม :  นางสาวเพชรรัตน ต้ังดํารงตระกูล สอบถามตอไปวา  
จากขอมูลในงบการเงินรวมของป 2553 เหตุใดรายไดจากการรับจางงานกอสรางจึงลดลงจากป 2552 
จากมูลคา 200.3 ลานบาท เหลือ 89.5 ลานบาท 

 
คําตอบ :  ฝายบริหารช้ีแจงวา 

ในป 2553 บริษัทไดปรับเปล่ียนนโยบายการรับงานกอสรางโดยเนนการรับงานตรงจากภาครัฐเพ่ือลด
ผลกระทบจากปญหาการไมไดรับชําระเงิน ซึ่งบริษัทเริ่มทยอยรับรูรายไดจากงานกอสรางภาครัฐในชวง
ครึ่งหลังของป 2553 โดยคาดวานาจะทยอยรับรูรายไดมากขึ้นในป 2554 ทั้งน้ี ปจจุบันบริษัทมีงาน
กอสรางที่ยังไมไดสงมอบ (Backlog) ประมาณ 550 ลานบาท ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดในป 2554 – ป 2555 

 
คําถาม :  นางสาวเพชรรัตน ต้ังดํารงตระกูล สอบถามเพ่ิมเติมวา  

จากขอมูลในงบการเงินรวมของป 2553 เหตุใดบริษัทจึงมีรายการเงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการมูลคา 
6.78 ลานบาท  

 
คําตอบ :  ฝายบริหารช้ีแจงวา 

รายการกูยืมดังกลาว เปนการกูยืมจากกรรมการของบริษัทยอยเพ่ือเสริมสภาพคลองของบริษัทยอย ทั้งน้ี 
บริษัทไดใหความชวยเหลือดานตางๆ แกบริษัทยอยในการดําเนินธุรกิจ จึงไดเรียกรองใหผูถือหุนอีกฝาย
ตองแสดงความชวยเหลือดวย โดยในสวนของบริษัทยังคงมีสภาพคลองที่อยูในเกณฑดี ดังจะเห็นไดจาก
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนช่ัวคราวของบริษัท ซึ่งคิดเปนมูลคารวม 96.4 ลานบาท 
โดยบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) เทากับ 1.65 

 
คําถาม :  นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล สอบถามวา 

จากขอมูลในงบการเงินรวมของป 2553 รายการภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายในระหวางปมูลคา 17.9       
ลานบาท บริษัทไดดําเนินการขอคืนหรือไม 
 

คําตอบ :  ฝายบริหารช้ีแจงวา 
บริษัทไดขอคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายจากกรมสรรพากรเปนประจําทุกปอยูแลว โดยภาษีเงินไดหัก ณ ที่
จายของป 2552 บริษัทเพ่ิงไดรับคืนในเดือนกุมภาพันธ 2554 น้ี นอกจากน้ี บริษัทยังไมเคยประสบปญหา
ในการขอคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายจากกรมสรรพากรแตอยางใด 
 

คําถาม :  นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล สอบถามเพ่ิมเติมวา 
จากขอมูลในงบกระแสเงินสดของป 2553 บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรคิดเปนมูลคา 23.7 ลาน
บาท อยากถามวาบริษัทมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรอะไรบาง และมีแผนจะลงทุนในสินทรัพยถาวรใน
ป 2554 หรือไม 
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คําตอบ :  ฝายบริหารช้ีแจงวา 
ในป 2553 ที่ผานมา บริษัทไดลงทุนในสินทรัพยถาวรประเภทรถเครน (Crane) รถขุด (Backhoe) และ
อุปกรณสําหรับงานกอสรางเสาเข็มเจาะอ่ืนๆ เชน ทอเหล็ก (Casing) แผนเหล็ก (Steel Plate) เปนตน 
ทั้งน้ีในป 2554 บริษัทยังคงมีแผนการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพ่ิมเติมโดยกําหนดงบประมาณลงทุนไว
ประมาณ 40 ลานบาท  

 
เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับงบการเงิน

ประจําป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  
 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังน้ี 
เห็นดวย  44 ราย จํานวน 177,519,078 เสียง คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย  - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ     - 
งดออกเสียง  - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ     - 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลว บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2553 
เปนจํานวนเงิน 38,950,980 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการ
จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,948,000 บาท และจายเงินปนผลรวมทั้งสิ้น 16,000,000 บาท ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายการจายเงินปนผล โดยจายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.08 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียน
ในวันปดสมุดทะเบียน โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ
ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลดังรายละเอียดตามที่
กลาวมาขางตน 

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล ดังน้ี 
1. จัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย 1,948,000 บาท  
2. จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.08 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 16,000,000 บาท โดยจายเงินปนผลใหแกผู

ถือหุนที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนในวันปดสมุดทะเบียน และกําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังน้ี 
เห็นดวย  44 ราย จํานวน 177,519,078 เสียง คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย    - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ     - 
งดออกเสียง    - ราย จํานวน           -      เสียง คิดเปนรอยละ     - 
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วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 21 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง จะตองมีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงเปนจํานวน
หน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให
ใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งในป2554 น้ีเปนปที่ 6 
นับจากบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวนทั้งสิ้น 2 ทาน ประกอบดวย  

1. นายวินิต ชอวิเชียร   กรรมการอิสระ ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2. นายชเนศวร แสงอารยะกุล   กรรมการ ซึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผูจัดการใหญ 

 ทั้งน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการผานทาง
เว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 เพ่ือเปนการสงเสริมหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอช่ือเขามาภายในระยะเวลาที่
กําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไดพิจารณาคุณสมบัติ 
ประสบการณ ความรู ความสามารถและผลงานที่ผานมาของกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 2 ทาน และเสนอใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  
 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการเลือกต้ัง ประธานจึงเชิญใหกรรมการท่ีตองออกตามวาระทั้ง 2 ทานออกจากหอง
ประชุม นอกจากน้ีนายชเนศวร แสงอารยะกุลขอใชสิทธิงดออกเสียงในฐานะผูถือหุนสําหรับการลงคะแนนในวาระของ
ตนเอง 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระนี้จะมีบัตรลงคะแนนเสียงจํานวน 2 ใบ โดยระบุรายช่ือของกรรมการ
ดังกลาวขางตน นอกจากน้ีบัตรลงคะแนนแตละใบจะแบงการลงคะแนนเปน 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นดวย ไมเห็นดวย และ
งดออกเสียง” ดังน้ันจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนตามท่ีประสงค และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและให
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการเปน
รายบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหน่ึง 

 
 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติใหกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 2 ทาน ไดแก นายวินิต ชอวิเชียร 
กรรมการอิสระ นายชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหน่ึงโดยมีคะแนนเสียงสําหรับกรรมการ
เปนรายบุคคล ดังน้ี 
 
นายวินิต ชอวิเชียร  

เห็นดวย  44 ราย จํานวน 177,519,078 เสียง คิดเปนรอยละ     100 
ไมเห็นดวย   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ         - 
งดออกเสียง   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ         - 
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นายชเนศวร แสงอารยะกุล  
เห็นดวย  43 ราย จํานวน    99,226,142 เสียง คิดเปนรอยละ      55.90 
ไมเห็นดวย   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ         - 
งดออกเสียง   1 ราย จํานวน    78,292,936 เสียง คิดเปนรอยละ      44.10 

 
จากน้ันประธานไดเชิญกรรมการท้ัง 2 ทานกลับเขาที่ประชุม 
 
วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานท่ีคณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของธุรกิจ
ในประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 ดังน้ี 

1.3 คาตอบแทนรายเดือน 
                   ป 2554 

           (บาทตอเดือน) 
-  ประธานกรรมการบริษัท                50,000     
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                25,000 
-  กรรมการ                   21,000 

 ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนน้ี 
1.4 คาเบี้ยประชุม 

     ป 2554 
          (บาทตอครั้ง) 

-  กรรมการ                  5,000   
-  กรรมการตรวจสอบ                   5,000 
-  ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน             5,000 
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน              5,000 
 

1.5 โบนัสเปนวงเงินไมเกิน 2,000,000 บาทท้ังน้ีมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรร 
      

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ
ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 และเน่ืองจาก
กรรมการบริษัทหลายทานเปนผูถือหุนซึ่งถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการดังกลาวจึงไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ีเปนจํานวน 115,854,802 เสียง คงเหลือคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน 
61,664,276 เสียง 
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มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณามีมติใหกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2554 ตามที่ประธานเสนอ
ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย  38 ราย จํานวน  61,664,276 เสียง คิดเปนรอยละ   100 
ไมเห็นดวย   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ        - 
งดออกเสียง   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ        - 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2554 

ประธานมอบหมายให นายปญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูนําเสนอรายละเอียดที่
เก่ียวของในการพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

นายปญจะ เสนาดิสัย แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
แตงต้ัง    นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4575 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 โดยผูสอบบัญชีไดเสนอคาบริการ
ตรวจสอบบัญชีประจําป 2554 เปนจํานวนเงิน 590,000 บาท ซึ่งแบงเปนคาตอบแทนประจําปจํานวน 510,000 บาท และ
คาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบและจัดทํางบการเงินรวมเน่ืองจากมีบริษัทยอยอีกจํานวน 80,000 บาท ทั้งน้ีไมรวม
คาใชจายอื่นในการตรวจสอบเชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแตไมเกินรอยละ 10 ของ
คาสอบบัญชี  

ทั้งน้ีในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท  แกรนท ธอนตัน จํากัด แทน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน 
และในกรณีที่บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา
แตงต้ังผูสอบบัญชีแทน โดยผูสอบบัญชีดังกลาวเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและท่ีผานมาไดมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่ดีและคาตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน ทั้งน้ีผูสอบบัญชีและบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัดไมมี
ผลประโยชนสวนไดเสียใดๆ กับบริษัท  

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฎวาไมมีคําถามหรือ
ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี  

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัดเปน 
ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 โดยมีคาบริการสอบบัญชีประจําป 2554 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 ธอนตัน 
จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัดแทน โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่ บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแทน  

 



 

หนา 18 
 

ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย  44 ราย จํานวน 177,519,078 เสียง คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย   - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ       - 
งดออกเสียง   - ราย จํานวน          -  เสียง คิดเปนรอยละ       - 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามเรื่อง

ตางๆ 
 
คําถาม :  นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล กลาววา 

อยากใหฝายบริหารใหความเห็นตอภาพรวมของการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มเจาะในป 
2554 

 
คําตอบ :  ฝายบริหารใหความเห็นวา 

อุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มเจาะเริ่มกลับมาฟนตัวในชวงไตรมาส 3-4 ของป 2553 ซึ่งสอดคลองกับการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งไดแรงสนับสนุนจากการลงทุนในโครงการกอสรางขนาดใหญ 
เชน โครงการรถไฟฟา ของภาครัฐ สําหรับภาพรวมของป 2554 หากรัฐบาลยังสามารถดําเนินการ
โครงการรถไฟฟาไดตามแผน และงานภาคเอกชนยังมีออกมาอยางตอเน่ือง อุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็ม
เจาะก็นาจะเติบโตอยางตอเน่ืองตลอดทั้งป 2554 

 
คําถาม :  นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล สอบถามวา 

บริษัทมีแผนจะเขาประมูลงานกอสรางเสาเข็มเจาะของโครงการรถไฟฟาสายสีอะไรบาง และคาดวาจะ
ไดรับงานหรือไม 

 
คําตอบ :  ฝายบริหารช้ีแจงวา 

สําหรับอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในปจจุบัน อยูในภาวะที่กําลังการผลิตรวมทั้งหมดใกลเคียงหรือไม
เพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมในบางชวง ซึ่งในสวนของการเขารับงานกอสรางเสาเข็มเจาะ
ของโครงการรถไฟฟา บริษัทมีแผนจะเขารวมเสนอราคา อยางไรก็ตาม การตัดสินใจเขารับงาน บริษัท
จะตัดสินใจเลือกงานที่สงผลดีกับบริษัทมากที่สุด 

 
คําถาม : นายสิทธิโชค บุญวนิชย ผูถือหุนรายยอย ไดฝากคําถามถึงที่ประชุมผานทางจดหมาย ซึ่งประธานไดเปน

ตัวแทนในการอานคําถาม ดังน้ี 
ในกรณีที่ บมจ. ซิโน-ไทย หรือ บมจ. ช.การชาง เปนผูชนะการประมูลงานโครงการรถไฟฟา บริษัทคาด
วาจะไดรับชวงงานรับเหมากอสรางเสาเข็มเจาะจากท้ังสองบริษัทหรือไม  
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คําตอบ :  ฝายบริหารช้ีแจงวา 
เน่ืองจากโครงการรถไฟฟาเปนโครงการขนาดใหญ ไมวาบริษัทใดจะเปนผูชนะการประมูลไดเปน
ผูรับ เหมาหลักของโครงการ  ในสวนของงานเสาเข็ม เจาะ  นาจะตองมีการกระจายงานให
ผูรับเหมากอสรางเสาเข็มเจาะหลายรายรวมกันดําเนินการ นอกจากน้ีบริษัทไมเคยมีปญหากับผูรับเหมา
หลักรายใด ดังน้ัน บริษัทก็พรอมจะเขารวมประมูลและมีโอกาสจะรับงานจากผูรับเหมาหลักทุกราย 

 
คําถาม :  นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล สอบถามวา 

ในชวงเศรษฐกิจขยายตัว บริษัทมีความเสี่ยงในดานความผันผวนของตนทุนในสวนของวัตถุดิบประเภท
ตางๆหรือไม 

 
คําตอบ :  ฝายบริหารช้ีแจงวา 

วัตถุดิบหลักสําหรับงานกอสรางเสาเข็มเจาะ ไดแก เหล็กเสน และคอนกรีต ซึ่งบริษัทใชนโยบายการ
สรุปราคาและเง่ือนไขการซื้อกับผูผลิตทันทีที่ไดรับงานเพ่ือปองกันผลกระทบจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ รวมทั้ง งานเสาเข็มเจาะเปนโครงการกอสรางระยะสั้นประมาณ 1 – 2 เดือน ทําใหบริษัท
สามารถปรับตนทุนสําหรับเสนอราคางานโครงการใหมไดเร็วและไดรับผลกระทบจากความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบคอนขางจํากัด นอกจากน้ีในสวนของงานภาครัฐ กรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับขึ้น 
บริษัทจะไดรับเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) ซึ่งทําใหบริษัทไดรับผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบคอนขางจํากัดเชนกัน 

 
คําถาม :  นายสุชาติ จิรวานิชกุล สอบถามวา 

กรณีที่โครงการรถไฟฟาสามารถเริ่มโครงการไดตามแผน บริษัทคาดการณการเติบโตของบริษัทและ
บริษัทยอยอยางไร 

 
คําตอบ :  ฝายบริหารช้ีแจงวา 

ในสวนของบริษัท หากโครงการรถไฟฟาดําเนินการไดตามแผนและงานภาคเอกชนมีออกมาอยาง
ตอเน่ืองดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน บริษัทคาดวาผลประกอบการในสวนของงานฐานรากในป 2554 
นาจะดีกวาป 2553 และในสวนของงานกอสรางของบริษัทยอย บริษัทมีแผนเขาประมูลงานจากภาครัฐ
และภาคเอกชนอยางตอเน่ือง โดยปจจุบันบริษัทมีงานกอสรางที่ยังไมไดสงมอบ (Backlog) ประมาณ 
550 ลานบาทซ่ึงจะทยอยรับรูรายไดในป 2554 – 2555 ซึ่งบริษัทคาดวาผลประกอบการในสวนของงาน
กอสรางในป 2554 นาจะดีกวาป 2553 เชนกัน 
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เมื่อไมมีคําถามหรือความเห็นจากผูถือหุนทานใดอีก ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่มารวมประชุม
และแจงใหที่ประชุมทราบวาคําอธิบายที่ฝายบริหารไดช้ีแจงตอที่ประชุมในทุกประเด็นน้ันมีเจตนาเพ่ือสรางความเขาใจ
เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และไมมีเจตนาที่จะสรางผลกระทบในทางใดทางหน่ึงตอราคาหุนของบริษัท จากน้ันจึงกลาวปด
การประชุม 

 
ปดประชุมเวลา  15.30 น. 
 

      
    ลงช่ือ  ......................................................  ประธานที่ประชุม 
            (นายเสรี จินตนเสรี) 
 
    ลงช่ือ  ......................................................  เลขานุการท่ีประชุม 
                   (นางสาวฐิติมา เตียวประทีป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


