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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 
ของ 

บริษัท ไพลอน จํากดั (มหาชน) 
                      

 
ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2556 เวลา 14.05 น.  ณ  ห้องแกรนด์ ลิลล่ี อาคารจสัมิน เลขท่ี 2 ซอย

ประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการ
มอบฉนัทะรวมจาํนวน 74 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 144,930,132 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 72.46 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด ซ่ึงครบ
เป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 

 
ก่อนเปิดการประชุม บริษทัไดน้าํเสนอแผนผงัการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพ่ือความปลอดภยั

ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 
จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนาํกรรมการ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ท่ีเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
 
กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นายเสรี จินตนเสรี     กรรมการ / ประธานกรรมการ  
2. นายปัญจะ เสนาดิสัย   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวินิต ช่อวเิชียร    กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา 
      และพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายชยัพฒัน์ สหสักลุ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายวงศช์ยั แสงอารยะกลุ   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายชเนศวร์ แสงอารยะกลุ   กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
7. นายบดินทร์ แสงอารยะกลุ   กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
      กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ – ฝ่ายอาํนวยการและการเงิน 
8. นายสมศกัด์ิ วริิยะพิพฒัน์   กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
      กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบาํรุง 
9. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกลุชยั   กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ - ฝ่ายงานวศิวกรรม 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1. นายนรินทร์ จูระมงคล   ผูช่้วยผูส้อบบญัชี  บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 
2. นางนิตยา เกียรติเสรีกลุ   ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย   บริษทั บางกอกแอท็เทอนี จาํกดั 

  
 ก่อนเร่ิมประชุม ประธานไดแ้จ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม 
รายละเอียดปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 7 ท่ีส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม และประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม
รายละเอียดและขอ้สงสัยต่างๆ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอ่ืนใด ประธานจึงเร่ิมดาํเนินการประชุมตามวาระ
การประชุม ดงัต่อไปน้ี 
  
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งเพือ่ทราบ 
 
 จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ซ่ึงจดัทาํโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
สนบัสนุนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไดร้ายงานว่า บริษทั ไพลอน จาํกดั (มหาชน) มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 96.75 คะแนน ซ่ึงถือว่าอยูใ่นระดบัดี
เยีย่ม (90-99 คะแนน) โดยมีจาํนวนบริษทัท่ีไดรั้บการประเมินทั้งส้ิน 450 บริษทั 

 
มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

  
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 
 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ท่ีไดบ้นัทึก
ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 1) ให้ท่ี
ประชุมพิจารณารับรอง  

 
ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ดงักล่าว 
 
มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ดว้ยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 
 
เห็นดว้ย 74 ราย จาํนวน 144,930,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที ่3 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 
 

ประธานมอบหมายให้นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายอาํนวยการและ
การเงินเป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2555 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 
นายบดินทร์ แสงอารยะกุล รายงานวา่ในปี 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากงานฐานรากและงานก่อสร้าง

รวม 1,089.93 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 145.16 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.36 โดยงานภาครัฐท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
โครงการพฒันาท่ีดินบริเวณ Block E & D2 บริเวณศูนยก์ารคา้สยามสแควร์   โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โครงการปรับปรุง
ระบบระบายนํ้ าคลองเลนเปน  โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบนํ้ าคลองกรวย  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล.
และ สถานีสูบนํ้ าคลองทรงกระเทียม  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองตาสาด โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองวดั
ยานนาวา ส่วนโครงการภาคเอกชนท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  โครงการ AIA สาทร โครงการ Show DC ถนนพระรามเกา้ โครงการ Star 
View โครงการ TC Green โครงการ IDEO MOBI โครงการ Circle Living Prototype โครงการ LPN  เป็นตน้  

สาํหรับปี 2555 จากผลประกอบการของบริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 77.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 2.60 ลา้น
บาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.46 มีกาํไรสุทธิต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานในอตัรา 0.39 บาทต่อหุน้  ส่วนผลประกอบการเม่ือรวมกบับริษทั
ย่อยมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 64.23 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนซ่ึงมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 75.65 ลา้นบาท โดยมีเหตุการณ์ท่ีทาํให้ผล
ประกอบการชะลอตวัในช่วงไตรมาส 2 – 3 ไดแ้ก่ การปรับข้ึนค่าแรงขั้นตํ่าเป็นวนัละ 300 บาท ซ่ึงถึงแมบ้ริษทัจะได้
เตรียมพร้อมและสามารถส่งผ่านตน้ทุนท่ีเพ่ิมให้แก่ลูกคา้ได ้แต่ลูกคา้ภาคเอกชนส่วนใหญ่ไดช้ะลอการออกโครงการใหม่
ออกไป 3 – 4 เดือนเพ่ือรอดูตน้ทุนใหม่ และรอการปรับราคาประเมินท่ีดินท่ีออกมาในช่วงดงักล่าว 

ในดา้นฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม 842.09 ลา้นบาท 
หน้ีสินรวม 423.87 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 418.22 ลา้นบาท โดยในส่วนเฉพาะของบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น
เท่ากบั 408.27 ลา้นบาท ทั้งน้ี ตามงบการเงินรวมบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 1.01 เท่า  และอตัรา
ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 8.98 

 
จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นสอบถาม

เร่ืองต่างๆ โดยสรุปดงัน้ี 
 
คาํถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามวา่ 

อยากใหผู้บ้ริหารช้ีแจงเก่ียวกบัการดาํเนินงานในบริษทัยอ่ยและการตั้งสาํรองในบริษทัยอ่ย 
 
คาํตอบ : ฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่ 
  จากผลกระทบของวิกฤตอุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 ส่งผลให้งานก่อสร้างในโครงการปรับปรุงระบบ
  ระบายนํ้า ของภาครัฐซ่ึงดาํเนินงานโดยบริษทัยอ่ยไม่สามารถดาํเนินการก่อสร้างไดต้ามปกติและล่าชา้จาก
  แผนค่อนขา้งมาก นอกจากน้ีจากการปรับข้ึนของค่าแรงขั้นตํ่ามีผลให้ตน้ทุนค่าแรงและค่าวสัดุหลกั
  ประเภทต่างๆปรับสูงข้ึนซ่ึงจากการปรับประมาณการตน้ทุนคร้ังล่าสุดในช่วงไตรมาส 3 ปี 2555  ท่ีผา่น
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มา ปรากฏว่าในบางโครงการมีผลขาดทุนขั้นตน้ บริษทัจึงไดต้ั้งค่าเผื่อขาดทุนในโครงการก่อสร้างดงักล่าวทนัทีซ่ึงคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 40 ลา้นบาทโดยกระทบกบังบกาํไรขาดทุนของ บมจ.ไพลอนประมาณ 20 ลา้นบาท ในส่วนของการตั้งสาํรอง
หน้ีสงสัยจะสูญ ยอดตั้งสาํรองส่วนใหญ่มาจากลูกหน้ีรายเดียวกนัจากโครงการก่อสร้าง 2 โครงการโดยมีมูลค่าหน้ีประมาณ 
11 ลา้นบาท และ 7 ลา้นบาทตามลาํดบั ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้จรจายอมความแลว้ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างการดาํเนินการทาง
กฎหมายอีก 1 โครงการ 
 
 คาํถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามวา่ 

โครงการท่ีเกิดปัญหาเป็นโครงการของภาครัฐใช่หรือไม่ มีจาํนวนก่ีโครงการ มูลค่ารวมประมาณเท่าใด 
โครงการจะแลว้เสร็จเม่ือไหร่ ประมาณการตน้ทุนท่ีปรับแลว้เพียงพอหรือไม่ และมีโอกาสตอ้งตั้งสาํรอง
ขาดทุนเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 
คาํตอบ : ฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่ 
  โครงการท่ีมีปัญหาไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติอุทกภยัมีจาํนวน 6 โครงการ เป็นโครงการภาครัฐทั้งหมด 

โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 500 ลา้นบาท ซ่ึงปัจจุบนับางโครงการไดท้ยอยแลว้เสร็จตั้งแต่ช่วงตน้
ปี 2556 ท่ีผ่านมาและคาดว่างานส่วนใหญ่น่าจะจบโครงการภายในปี 2556-2557 ในส่วนประมาณการ
ตน้ทุน บริษทัไดมี้การปรับตามความเหมาะสมแลว้และน่าจะเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หากตน้ทุนมีการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างมีนัยสําคญั บริษทัอาจจะตอ้งตั้งสํารองขาดทุนเพ่ิมเติมหรือกลบั
สาํรองขาดทุนฯมาเป็นกาํไรไดเ้ช่นกนั 

 
คาํถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมวา่ 
   บริษทัยอ่ยมีการจดัการตน้ทุนวสัดุอยา่งไร 
 
คาํตอบ : ฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่ 

 เน่ืองจากโครงการของบริษทัยอ่ยเป็นโครงการท่ีมีระยะเวลานาน ซ่ึงบริษทัยอ่ยไม่สามารถลอ็คราคาวสัดุ
ล่วงหนา้ทั้งโครงการได ้อีกทั้งในการลอ็คราคาวสัดุก่อสร้างตอ้งพิจารณาตน้ทุนทางการเงินและประมาณ
การกระแสเงินสดของโครงการดว้ย ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงทาํไดเ้พียงการติดตามการเปล่ียนแปลงราคาและ
ทาํการล็อคราคาวสัดุเป็นช่วงๆตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นงานก่อสร้างของภาครัฐ 
หากตน้ทุนมีการปรับเพ่ิมสูงข้ึนกจ็ะมีค่า K เขา้มาชดเชยค่าวสัดุบางส่วนดว้ย  

 
คาํถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามวา่ 

มีการวา่จา้งผูรั้บเหมารายอ่ืนมาดาํเนินการก่อสร้างใหบ้ริษทัยอ่ยหรือไม่ และคนงานของบริษทักบับริษทั
ยอ่ยมีการแยกกนัชดัเจนหรือไม่ 

 
 



      

หนา้ 5 / 15  

คาํตอบ : ฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่ 
 บริษทัยอ่ยดาํเนินการก่อสร้างเองทั้งหมด โดยอาจมีการวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงมาทาํงานเป็นส่วนๆ แต่ไม่ใช่

ลกัษณะการจา้งช่วงทั้งโครงการ และสาํหรับคนงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการแยกกนัชดัเจน 
 
เม่ือปรากฏวา่ไม่มีคาํถามหรือความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผล

การดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมาตามท่ีรายงาน 
 
มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมาตามท่ีรายงาน 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปี 2555 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 
ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงไดผ้า่นการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั และไดผ้่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ โดยแสดงอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
หมายเลข 2) 

 
ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจาํปี 2555 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคาํถามหรือ

ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติเก่ียวกบังบการเงินประจาํปี 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  
 
มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ดว้ย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 
 
เห็นดว้ย 74 ราย จาํนวน 144,930,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 โดยจ่ายเป็น  
 เงนิสด และหุ้นปันผล 

 ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ บริษทัมีกาํไรสุทธิสําหรับปี 
2555 เป็นจาํนวนเงิน 77,655,795 บาท โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั
การจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 3,884,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 56,002,240 บาท ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 6,000,240 บาท และ
จ่ายเป็นหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 50,002,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 4 หุ้น
เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ิน 50,002,000 บาท ทั้งน้ีกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษหุน้เดิมนอ้ยกวา่ 4 หุน้ ใหจ่้ายเงินปันผล
เป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลสาํหรับเศษหุ้นดงักล่าวในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือใน
สมุดทะเบียนในวนัปิดสมุดทะเบียน โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 

จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นสอบถาม
เร่ืองต่างๆ โดยสรุปดงัน้ี 
 
คาํถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามวา่ 
  ทาํไมบริษทัจึงเลือกจ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผล และทาํไมบริษทัจึงจ่ายหุน้ปันผล ในอตัรา 4 : 1  
 
คาํตอบ : ฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่ 
  เน่ืองจากฝ่ายบริหารคาดว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2556 มีทิศทางขยายตวั จึงตอ้งการสํารองสภาพ

คล่องไวส้ําหรับการลงทุนเพ่ิมเติมในเคร่ืองจักรโดยมีโครงการจะเพ่ิมกาํลังการผลิตประมาณ 20% 
(ประมาณ 3 ชุดทาํงาน) สาํหรับการจ่ายหุน้ปันผลในอตัรา 4 : 1 นั้นจะเกิด Dilution Effect ประมาณ 25% 
ฝ่ายบริหารคาดวา่การเติบโตของบริษทัน่าจะชดเชย Dilution Effect ท่ีจะเกิดข้ึนได ้จึงเสนอใหจ่้ายหุน้ปัน
ผลในอตัราดงักล่าว 

 
คาํถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามวา่ 
  จากแผนการเพ่ิมกาํลงัการผลิตจาํนวน 3 ชุดทาํงาน ในปัจจุบนัขยายไดก่ี้ชุดแลว้ และจะขยายมากกว่าน้ี

หรือไม่ 
 
คาํตอบ : ฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่ 
 ปัจจุบนับริษทัไดท้ยอยขยายกาํลงัการผลิตจนเกือบครบ 3 ชุดทาํงานแลว้ โดย ณ ปัจจุบนัยงัไม่มีแผนท่ีจะ

ขยายมากกวา่น้ี 
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เม่ือปรากฏวา่ไม่มีคาํถามหรือความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติเก่ียวกบัการจดัสรรกาํไร
และจ่ายเงินปันผลดงัรายละเอียดตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหจ้ดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
1. จดัสรรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย 3,884,000 บาท  
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.03 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 6,000,240 บาท  
3. จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 50,002,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ของบริษทัในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ิน 50,002,000 บาท ทั้งน้ีกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษหุน้เดิมนอ้ย
กวา่ 4 หุน้ ใหจ่้ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลสาํหรับเศษหุน้ดงักล่าวในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท 
  
 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนในวนัปิดสมุดทะเบียน และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556  โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 74 ราย จาํนวน 144,930,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาท เป็น 374,999,359 บาท โดยออก          
 หุ้นสามญัจํานวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
 
 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามท่ีท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัใน
วาระท่ี 5 และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของผูถื้อ PYLON-W1 ท่ีเหลืออยูอ่นัเน่ืองมาจากการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการ
พิจารณาแลว้เห็นวา่หากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายหุน้ปันผล กเ็ห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 74,999,359 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 374,999,359 บาท 
 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคาํถามหรือ
ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเก่ียวกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 300,000,000 บาท 
เป็น 374,999,359 บาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 74,999,359 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
 
 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 300,000,000 บาท เป็น 
374,999,359 บาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 74,999,359 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี  
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เห็นดว้ย 74 ราย จาํนวน 144,930,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน  
 

ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีท่ีประชุมไดมี้มติ
อนุมติัในวาระท่ี 6 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่หากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน
บริษทัจาํนวน 74,999,359 บาท จาก 300,000,000 บาท เป็น 374,999,359 บาท ก็เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 
 

“ขอ้ 4.ทุนจดทะเบียนจาํนวน : 374,999,359 บาท  
    (สามร้อยเจด็สิบส่ีลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัสามร้อยหา้สิบเกา้บาท) 
 แบ่งออกเป็น  : 374,999,359 หุน้  
    (สามร้อยเจด็สิบส่ีลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืน เกา้พนัสามร้อยหา้สิบเกา้หุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ  : 1 บาท    
    (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั  : 374,999,359 หุน้   
    (สามร้อยเจด็สิบส่ีลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืน เกา้พนัสามร้อยหา้สิบเกา้หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ  : -   หุน้ ( - ) 

   
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคาํถามหรือ
ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติเก่ียวกบัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 
 มตทิี่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 74 ราย จาํนวน 144,930,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนจํานวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือ่รองรับการจ่ายเงิน
 ปันผลในรูปหุ้นปันผลจํานวน 50,002,000 หุ้น และเพือ่เป็นการเพิม่จํานวนหุ้นสําหรับรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ 
 PYLON-W1 ทีเ่หลอือยู่ อนัเน่ืองจากการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น จํานวน 24,997,359 หุ้น และ
 อนุมัตกิารจัดสรรเศษหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธาน
 กรรมการบริหารของบริษัท ในราคาปิดถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็เอไอ ย้อนหลงั 7 
 วนัทาํการก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 
  
 ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 74,999,359 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูป
หุน้ปันผลจาํนวน 50,002,000 หุน้ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมจาํนวนหุน้สาํหรับรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อ PYLON-W1 ท่ีเหลืออยู ่
อนัเน่ืองจากการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ จาํนวน 24,997,359 หุน้ และอนุมติัการจดัสรรเศษหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ี
เหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ นายชเนศวร์ แสงอารยะกลุ ประธานกรรมการบริหารของบริษทั ในราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอยอ้นหลงั 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ซ่ึงเป็น
ราคาเท่ากบั 6.47 บาทต่อหุน้ 
 
 ทั้งน้ีเน่ืองจาก นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงขอใชสิ้ทธิงดออกเสียงในฐานะผูถื้อหุน้สาํหรับการ
ลงคะแนนในวาระน้ี 
 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคาํถามหรือ
ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนตามรายละเอียดท่ีกล่าวขา้งตน้  
 
 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 74,999,359 หุ้นเพ่ือรองรับการ
จ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ จาํนวน 50,002,000 หุน้ และเพ่ือเป็น
การเพ่ิมจาํนวนหุน้สาํหรับรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อ PYLON-W1 ท่ีเหลืออยู ่อนัเน่ืองจากการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปัน
ผลเป็นหุ้นจาํนวน 24,997,359 หุ้น และอนุมติัจดัสรรเศษหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลให้แก่ นาย       
ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษทั ในราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็เอไอยอ้นหลงั 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ซ่ึงเป็นราคาเท่ากบั 6.47 บาทต่อหุน้ ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 74 ราย จาํนวน 144,930,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที ่9 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 
 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั
ฯ ขอ้ 21 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง จะตอ้งมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึง
ในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการท่ีจะออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทัใหใ้ชว้ิธี
จบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซ่ึงในปี 2556 น้ีนับเป็นปีท่ี 8   
นบัจากบริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  
 

1. นายเสรี จินตนเสรี กรรมการอิสระ 
2. นายปัญจะ เสนาดิสัย  กรรมการอิสระ 
3. นายวงศช์ยั แสงอารยะกลุ กรรมการ 

 
 ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือกเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2555 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2556 เพ่ือเป็นการส่งเสริมหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ี
ดีและคาํนึงถึงความสาํคญัของผูถื้อหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดเสนอช่ือเขา้มาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไดพิ้จารณาคุณสมบติั ประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถและผลงานท่ีผ่านมาของกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ ง 3 ท่าน และเสนอให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง  
 
 เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานจึงเชิญให้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้อง
ประชุม นอกจากน้ีนายเสรี จินตนเสรี และนายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล ขอใชสิ้ทธิงดออกเสียงในฐานะผูถื้อหุ้นสําหรับการ
ลงคะแนนในวาระของตนเอง โดยในระหวา่งน้ีไดแ้ต่งตั้งนายชยัพฒัน์ สหสักลุ กรรมการอิสระ รักษาการประธานท่ีประชุม 
 

รักษาการประธานท่ีประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ในวาระน้ีจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการ
ใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีจดัเตรียมไวใ้ห ้โดยบตัรลงคะแนนเสียงดงักล่าว จะระบุรายช่ือของกรรมการทั้ง 3 ท่านขา้งตน้ นอกจากน้ี
บตัรลงคะแนนจะแบ่งการลงคะแนนเป็น 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง” ดงันั้นจึงขอใหผู้ถื้อหุน้
ลงคะแนนตามท่ีประสงค์ โดยวิธีการตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นวิธีท่ี ก.ล.ต.ยอมรับให้ปฏิบติัได ้เพ่ือให้บริษทัสามารถลด
ระยะเวลาในการรวบรวมเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีคาํถามหรือความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อ
เขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกคร้ังหน่ึง 
  
 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติให้กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสรี จินตนเสรี 
กรรมการอิสระ นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และนายวงศช์ยั แสงอารยะกุล กรรมการ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกคร้ัง
หน่ึงโดยมีคะแนนเสียงสาํหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 
 



      

หนา้ 11 / 15  

 นายเสรี จินตนเสรี 
เห็นดว้ย 73 ราย จาํนวน 143,870,599 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.27 
ไม่เห็นดว้ย - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1 ราย จาํนวน 1,059,533 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.73 

 
นายปัญจะ เสนาดสัิย  
เห็นดว้ย 74 ราย จาํนวน 144,930,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

  
 นายวงศ์ชัย แสงอารยะกลุ 

เห็นดว้ย 73 ราย จาํนวน 130,130,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.79 
ไม่เห็นดว้ย - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1 ราย จาํนวน 14,800,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.21 

 
 จากนั้นรักษาการประธานท่ีประชุมไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ท่ีประชุม โดยนายเสรี จินตนเสรี ทาํหนา้ท่ี
ประธานในท่ีประชุมตามเดิม 
 
วาระที ่10 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 

 
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการจากสถานภาพของบริษทั ปริมาณงานท่ีคณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกบัขอ้มูลค่าตอบแทนของธุรกิจ
ในประเภทและขนาดเดียวกนั โดยคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 
                   ปี 2556 

           (บาทต่อเดือน) 
-  ประธานกรรมการบริษทั                50,000     
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                25,000 
-  กรรมการ                   21,000 

 ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนน้ี 
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2. ค่าเบ้ียประชุม 
     ปี 2556 

          (บาทต่อคร้ัง) 
-  กรรมการ                  5,000   
-  กรรมการตรวจสอบ                   5,000 
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              5,000 
 

3. โบนสัเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งน้ีมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาจดัสรร 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคาํถามหรือ
ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 และเน่ืองจากกรรมการ
บริษทัหลายท่านเป็นผูถื้อหุ้นซ่ึงถือไดว้่าเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระน้ี กรรมการดงักล่าวจึงไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ีเป็นจาํนวน 118,623,768 เสียง คงเหลือคะแนนเสียงท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวน 26,306,364 เสียง 

 
มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2556 ตามท่ีประธาน

เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
เห็นดว้ย 68 ราย จาํนวน 26,306,364 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2556 
 

ประธานมอบหมายให้ นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดท่ี
เก่ียวขอ้งในการพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 
นายปัญจะ เสนาดิสัย แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง    

นายสมคิด เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนายโกศล แยม้ลีมูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4575 แห่ง
บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2556 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยผูส้อบบญัชีไดเ้สนอค่าบริการ
ตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน 640,000 บาท สาํหรับบริษทั และ 250,000 บาท สาํหรับบริษทัยอ่ย ซ่ึงไม่รวม
ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการตรวจสอบเช่น ค่าจดัพิมพง์บการเงิน ค่าพาหนะ เป็นตน้ ซ่ึงจะเรียกเกบ็ตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่า
สอบบญัชี โดยผูส้อบบญัชีทั้งสองไดป้ฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีดี ทั้งน้ีค่าตอบแทนท่ีเสนอมีความเหมาะสมกบังาน 
และบุคคลทั้งสองไม่มีคุณสมบติัท่ีขดัแยง้กบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ีผูส้อบบญัชี และ
บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั ไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทั 
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ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษทั  แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั แทน โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน และ
ในกรณีท่ีบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั ไม่สามารถจดัหาผูส้อบบญัชีอ่ืนแทนได  ้ให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแทน  
  
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคาํถามหรือ
ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชี  
 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้แต่งตั้ งนายสมคิด เตียตระกูล ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนายโกศล แยม้ลีมูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4575 แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดัเป็น ผูส้อบ
บญัชีของบริษทัประจาํปี 2556 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ทั้ งน้ีบุคคลทั้ งสองไม่มีคุณสมบติัท่ีขดัแยง้กบัหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั แทนได ้โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน 
และในกรณีท่ีบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั ไม่สามารถจดัหาผูส้อบบญัชีอ่ืนแทนได ้ให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแทน โดยกาํหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2556 ดงัน้ี  
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ปี 2556  
(บาท) 

ค่าสอบบญัชี บมจ.ไพลอน 640,000 
ค่าสอบบญัชี บจ. เอก็ซิลอน (บริษทัยอ่ย) 250,000 

 
ทั้งน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนในการตรวจสอบ เช่น ค่าจดัพิมพง์บการเงิน ค่าพาหนะ เป็นตน้ ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริงแต่

ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบญัชี และผูส้อบบญัชีไม่ไดใ้ห้บริการอ่ืนๆ แก่บริษทั และบริษทัยอ่ย และไม่มีความสัมพนัธ์ 
และ/ หรือ การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
เห็นดว้ย 74 ราย จาํนวน 144,930,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเร่ือง
ต่างๆ 
 
คาํถาม :  นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามวา่ 
  อยากใหผู้บ้ริหารใหมุ้มมองเก่ียวกบัอุตสาหกรรมในปี 2556 วา่เป็นอยา่งไร 
 
คาํตอบ :  ฝ่ายบริหารใหค้วามเห็นวา่ 

 ในปี 2556 อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเขม็เจาะน่าจะมีทิศทางขยายตวัทั้งจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย
  สีต่างๆของภาครัฐท่ีดาํเนินการไดต้ามแผน และงานภาคเอกชนมีออกมาอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหก้าํลงัการผลิต
  รวมของอุตสาหกรรมค่อนขา้งตึงตวัต่อความตอ้งการ ซ่ึงส่งผลใหก้ารแข่งขนัดา้นราคาอยูใ่นระดบัไม่สูง
  นกั 
 
คาํถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพ่ิมเติมวา่ 
  ปัจจุบนับริษทัและบริษทัมี Backlog ในมือเท่าไหร่ 
 
คาํตอบ  : ฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่ 
  ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยมี Backlog ประมาณ 1,200 ลา้นบาท ซ่ึงแบ่งเป็นงานฐานรากประมาณ 600-
  700 ลา้นบาท และงานก่อสร้างทัว่ไปประมาณ 500-600 ลา้นบาท  
 
คาํถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพ่ิมเติมวา่ 
  นอกจากงานก่อสร้างฐานราก บมจ.ไพลอนใหบ้ริการงานก่อสร้างลกัษณะอ่ืนหรือไม่ 
 
คาํตอบ  : ฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่ 
  ทางบริษทัรับงานฐานรากเป็นหลกั ในส่วนของงานก่อสร้างทัว่ไปจะให ้บจ.เอก็ซิลอนซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
  เป็นผูด้าํเนินการ 
 
คาํถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพ่ิมเติมวา่ 
  ในส่วนของราคาวสัดุประเภทคอนกรีตซ่ึงมีการปรับราคาข้ึนพอสมควร บริษทัยงัไดส่้วนลดในระดบัท่ีดี
  หรือไม่ และมีการเปล่ียนแปลงในเครดิตเทอมหรือไม่ 
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คาํตอบ  : ฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่ 
  ในส่วนของบริษทัเน่ืองจากงานฐานรากเป็นงานท่ีใชร้ะยะเวลาดาํเนินการสั้นๆ จึงไม่ไดรั้บผลกระทบมาก
  นกัเพราะมีการ lock ราคาทั้งโครงการไวแ้ลว้ ในส่วนของเครดิตเทอม ยงัอยูใ่นเกณฑป์กติ 
 
คาํถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพ่ิมเติมวา่ 
  บริษทัมีความกงัวลเร่ืองลกูหน้ีหรือไม่ 
 
คาํตอบ  : ฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่ 
  ไม่กงัวลมากนกั เพราะบริษทัมีนโยบายในการคดัเลือกลูกคา้ก่อนพิจารณารับงาน ประกอบกบัในลูกคา้
  บางราย บริษทัจะให้ลูกคา้ทาํหลกัประกนัการชาํระเงินจากธนาคาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยมามอบให ้
  หรือเป็นเง่ือนไขการจ่ายเชค็ล่วงหนา้ก่อนเขา้ทาํงาน 
 

เม่ือไม่มีคาํถามหรือความเห็นจากผูถื้อหุน้ท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีมาร่วมประชุมและ
แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่คาํอธิบายท่ีฝ่ายบริหารไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมในทุกประเด็นนั้นมีเจตนาเพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั
ธุรกิจของบริษทั และไม่มีเจตนาท่ีจะสร้างผลกระทบในทางใดทางหน่ึงต่อราคาหุน้ของบริษทั จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 

 
      
     

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


