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ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
ของ 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
                      

 

ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.05 น.  ณ  หองแกรนด ลิลล่ี อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 ซอย

ประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและโดย

การมอบฉันทะรวมจํานวน 74 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 144,930,132 หุน คิดเปนรอยละ 72.46 ของจํานวนหุน

ทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเปนประธานท่ี

ประชุม 

กอนเปดการประชุม บริษัทไดนําเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของหองประชุมเพื่อความ

ปลอดภัยของผูเขารวมประชุม 

จากนั้น ประธานกลาวเปดประชุม และแนะนํากรรมการ ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ที่เขารวมการประชุมผูถือหุนดังนี้ 

 

กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี จินตนเสรี    กรรมการ / ประธานกรรมการ  

2. นายปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายวินิต ชอวิเชียร   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา 

     และพิจารณาคาตอบแทน 

4. นายชัยพัฒน สหัสกุล  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6. นายชเนศวร แสงอารยะกุล  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 

     กรรมการผูจัดการใหญ 

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

     กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายอํานวยการและการเงิน 

9. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน  กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

     กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบํารุง 

9. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย  กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการรองผูจัดการใหญ - ฝายงานวิศวกรรม 
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ผูเขารวมประชุม 

1. นายนรินทร จูระมงคล  ผูชวยผูสอบบัญชี  บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด 

2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย   บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด 

  

 กอนเร่ิมประชุม ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม 

รายละเอียดปรากฏในส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 7 ที่สงไปพรอมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน

ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเร่ิมดําเนินการ

ประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
  
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 
 จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดรายงานวา บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ 96.75 คะแนน ซึ่งถือ

วาอยูในระดับดีเย่ียม (90-99 คะแนน) โดยมีจํานวนบริษัทที่ไดรับการประเมินทั้งส้ิน 450 บริษัท 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ได

บันทึกถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม และไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 

1) ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง  

 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ดังกลาว 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

เห็นดวย 74 ราย จํานวน 144,930,132 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
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วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
 

ประธานมอบหมายใหนายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการรองผูจัดการใหญ ฝายอํานวยการ

และการเงินเปนผูรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2555 ใหที่ประชุมทราบ 

 

นายบดินทร แสงอารยะกุล รายงานวาในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากงานฐานรากและงาน

กอสรางรวม 1,089.93 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 145.16 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.36 โดยงาน
ภาครัฐที่สําคัญไดแก โครงการพัฒนาท่ีดินบริเวณ Block E & D2 บริเวณศูนยการคาสยามสแควร   โครงการรถไฟฟา

สายสีมวง โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้าคลองเลนเปน  โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองกรวย  

โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.และ สถานีสูบน้ําคลองทรงกระเทียม  โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาสาด 

โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองวัดยานนาวา สวนโครงการภาคเอกชนท่ีสําคัญ ไดแก  โครงการ AIA สาทร 

โครงการ Show DC ถนนพระรามเกา โครงการ Star View โครงการ TC Green โครงการ IDEO MOBI โครงการ Circle 

Living Prototype โครงการ LPN  เปนตน  

 

สําหรับป 2555 จากผลประกอบการของบริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 77.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2.60 

ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.46 มีกําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.39 บาทตอหุน  สวนผลประกอบการเม่ือรวม

กับบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 64.23 ลานบาท ลดลงจากปกอนซ่ึงมีกําไรสุทธิเทากับ 75.65 ลานบาท โดยมี

เหตุการณที่ทําใหผลประกอบการชะลอตัวในชวงไตรมาส 2 – 3 ไดแก การปรับขึ้นคาแรงขั้นตํ่าเปนวันละ 300 บาท ซึ่ง

ถึงแมบริษัทจะไดเตรียมพรอมและสามารถสงผานตนทุนที่เพิ่มใหแกลูกคาได แตลูกคาภาคเอกชนสวนใหญไดชะลอ

การออกโครงการใหมออกไป 3 – 4 เดือนเพื่อรอดูตนทุนใหม และรอการปรับราคาประเมินที่ดินที่ออกมาในชวงดังกลาว 

 

ในดานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 842.09 ลาน

บาท หนี้สินรวม 423.87 ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม 418.22 ลานบาท โดยในสวนเฉพาะของบริษัทมีสวนของผู

ถือหุนเทากับ 408.27 ลานบาท ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.01 เทา  

และอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 8.98 

 

จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุน

สอบถามเร่ืองตางๆ โดยสรุปดังนี้ 

 

คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามวา 

อยากใหผูบริหารชี้แจงเก่ียวกับการดําเนินงานในบริษัทยอยและการต้ังสํารองในบริษัทยอย 

 

คําตอบ : ฝายบริหารชี้แจงวา 

จากผลกระทบของวิกฤตอุทกภัยในชวงปลายป 2554 สงผลใหงานกอสรางในโครงการปรับปรุง

ระบบระบายน้ําของภาครัฐซึ่งดําเนินงานโดยบริษัทยอยไมสามารถดําเนินการกอสรางไดตามปกติ
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และลาชาจากแผนคอนขางมาก นอกจากนี้จากการปรับขึ้นของคาแรงขั้นตํ่ามีผลใหตนทุนคาแรง

และคาวัสดุหลักประเภทตางๆปรับสูงขึ้นซ่ึงจากการปรับประมาณการตนทุนคร้ังลาสุดในชวงไตร

มาส 3 ป 2555  ที่ผานมา ปรากฏวาในบางโครงการมีผลขาดทุนขั้นตน บริษัทจึงไดต้ังคาเผ่ือ

ขาดทุนในโครงการกอสรางดังกลาวทันทีซึ่งคิดเปนมูลคาประมาณ 40 ลานบาทโดยกระทบกับงบ

กําไรขาดทุนของ บมจ.ไพลอนประมาณ 20 ลานบาท ในสวนของการต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ยอด

ต้ังสํารองสวนใหญมาจากลูกหน้ีรายเดียวกันจากโครงการกอสราง 2 โครงการโดยมีมูลคาหน้ี

ประมาณ 11 ลานบาท และ 7 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งปจจุบันไดเจรจายอมความแลว 1 โครงการ 

และอยูระหวางการดําเนินการทางกฎหมายอีก 1 โครงการ 

 

 คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามวา 

โครงการที่เกิดปญหาเปนโครงการของภาครัฐใชหรือไม มีจํานวนก่ีโครงการ มูลคารวมประมาณ

เทาใด โครงการจะแลวเสร็จเม่ือไหร ประมาณการตนทุนที่ปรับแลวเพียงพอหรือไม และมีโอกาส

ตองต้ังสํารองขาดทุนเพิ่มเติมหรือไม 

 

คําตอบ : ฝายบริหารชี้แจงวา 

  โครงการที่มีปญหาไดรับผลกระทบจากวิกฤติอุทกภัยมีจํานวน 6 โครงการ เปนโครงการภาครัฐ

ทั้งหมด โดยมีมูลคาโครงการรวมประมาณ 500 ลานบาท ซึ่งปจจุบันบางโครงการไดทยอยแลวเสร็จ

ต้ังแตชวงตนป 2556 ที่ผานมาและคาดวางานสวนใหญนาจะจบโครงการภายในป 2556-2557 ใน

สวนประมาณการตนทุน บริษัทไดมีการปรับตามความเหมาะสมแลวและนาจะเพียงพอ อยางไรก็

ตาม หากตนทุนมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางมีนัยสําคัญ บริษัทอาจจะตองต้ังสํารอง

ขาดทุนเพิ่มเติมหรือกลับสํารองขาดทุนฯมาเปนกําไรไดเชนกัน 

 

คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมวา 

   บริษัทยอยมีการจัดการตนทุนวัสดุอยางไร 

 

คําตอบ : ฝายบริหารชี้แจงวา 

 เนื่องจากโครงการของบริษัทยอยเปนโครงการที่มีระยะเวลานาน ซึ่งบริษัทยอยไมสามารถล็อคราคา

วัสดุลวงหนาทั้งโครงการได อีกทั้งในการล็อคราคาวัสดุกอสรางตองพิจารณาตนทุนทางการเงินและ

ประมาณการกระแสเงินสดของโครงการดวย ดังนั้น บริษัทยอยจึงทําไดเพียงการติดตามการ

เปล่ียนแปลงราคาและทําการล็อคราคาวัสดุเปนชวงๆตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม เนื่องจาก

เปนงานกอสรางของภาครัฐ หากตนทุนมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นก็จะมีคา K เขามาชดเชยคาวัสดุ

บางสวนดวย  
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คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามวา 

มีการวาจางผูรับเหมารายอื่นมาดําเนินการกอสรางใหบริษัทยอยหรือไม และคนงานของบริษัทกับ

บริษัทยอยมีการแยกกันชัดเจนหรือไม 

 

 

คําตอบ : ฝายบริหารชี้แจงวา 

 บริษัทยอยดําเนินการกอสรางเองทั้งหมด โดยอาจมีการวาจางผูรับเหมาชวงมาทํางานเปนสวนๆ แต

ไมใชลักษณะการจางชวงทั้งโครงการ และสําหรับคนงาน บริษัทและบริษัทยอยมีการแยกกันชัดเจน 

 

เม่ือปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบ

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแก บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด และไดผานการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยแสดงอยูในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ

ประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 2) 

 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 

2555 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับงบการเงินประจําป 2555 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555  

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

เห็นดวย 74 ราย จํานวน 144,930,132 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 
โดยจายเปนเงินสด และหุนปนผล 

 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลว บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับ

ป 2555 เปนจํานวนเงิน 77,655,795 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือ

หุนอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,884,000 บาท และจายเงินปนผลรวมทั้งส้ิน 56,002,240 บาท 

ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยจายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.03 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 

6,000,240 บาท และจายเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวน 50,002,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ใหแกผูถือหุน

ของบริษัทในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งส้ิน 50,002,000 บาท ทั้งนี้กรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษหุนเดิม

นอยกวา 4 หุน ใหจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลสําหรับเศษหุนดังกลาวในอัตราหุนละ 0.25 บาท 

โดยจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปดสมุดทะเบียน โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 17 

พฤษภาคม 2556 

จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุน

สอบถามเร่ืองตางๆ โดยสรุปดังนี้ 

 

คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามวา 

  ทําไมบริษัทจึงเลือกจายปนผลเปนหุนปนผล และทําไมบริษัทจึงจายหุนปนผล ในอัตรา 4 : 1  

 

คําตอบ : ฝายบริหารชี้แจงวา 

  เนื่องจากฝายบริหารคาดวาอุตสาหกรรมกอสรางในป 2556 มีทิศทางขยายตัว จึงตองการสํารอง

สภาพคลองไวสําหรับการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรโดยมีโครงการจะเพ่ิมกําลังการผลิตประมาณ 

20% (ประมาณ 3 ชุดทํางาน) สําหรับการจายหุนปนผลในอัตรา 4 : 1 นั้นจะเกิด Dilution Effect 

ประมาณ 25% ฝายบริหารคาดวาการเติบโตของบริษัทนาจะชดเชย Dilution Effect ที่จะเกิดขึ้นได 

จึงเสนอใหจายหุนปนผลในอัตราดังกลาว 

 

คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามวา 

  จากแผนการเพ่ิมกําลังการผลิตจํานวน 3 ชุดทํางาน ในปจจุบันขยายไดก่ีชุดแลว และจะขยาย

มากกวานี้หรือไม 

 

คําตอบ : ฝายบริหารชี้แจงวา 

 ปจจุบันบริษัทไดทยอยขยายกําลังการผลิตจนเกือบครบ 3 ชุดทํางานแลว โดย ณ ปจจุบันยังไมมี

แผนที่จะขยายมากกวานี้ 
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เม่ือปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการจัดสรร

กําไรและจายเงินปนผลดังรายละเอียดตามที่กลาวมาขางตน 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล ดังนี้ 

1. จัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย 3,884,000 บาท  

2. จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.03 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 6,000,240 บาท  

3. จายเงินปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวน 50,002,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ใหแกผู

ถือหุนของบริษัทในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งส้ิน 50,002,000 บาท ทั้งนี้กรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษ

หุนเดิมนอยกวา 4 หุน ใหจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลสําหรับเศษหุนดังกลาวในอัตราหุนละ 

0.25 บาท 

  

 โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปดสมุดทะเบียน และกําหนดจายเงินปนผล

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556  โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

เห็นดวย 74 ราย จํานวน 144,930,132 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาท เปน 374,999,359 บาท 

โดยออกหุนสามัญจํานวน 74,999,359 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
 

 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมตามที่ที่ประชุมไดมีมติ

อนุมัติในวาระท่ี 5 และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของผูถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยูอันเนื่องมาจากการจายหุนปนผล 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาหากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการจายหุนปนผล ก็เห็นสมควรเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 74,999,359 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

300,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 374,999,359 บาท 

 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม

หรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 

300,000,000 บาท เปน 374,999,359 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 74,999,359 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาท 

เปน 374,999,359 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 74,999,359 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ดังนี้  
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เห็นดวย 74 ราย จํานวน 144,930,132 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ที่ประชุมไดมี

มติอนุมัติในวาระท่ี 6 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาหากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจด

ทะเบียนบริษัทจํานวน 74,999,359 บาท จาก 300,000,000 บาท เปน 374,999,359 บาท ก็เห็นสมควรเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเปนดังนี้ 

 

“ขอ 4.ทุนจดทะเบียนจํานวน : 374,999,359 บาท  

    (สามรอยเจ็ดสิบส่ีลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพันสามรอยหาสิบเกาบาท) 

 แบงออกเปน  : 374,999,359 หุน  

    (สามรอยเจ็ดสิบส่ีลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพันสามรอยหาสิบเกาหุน) 

 มูลคาหุนละ  : 1 บาท    

    (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ  : 374,999,359 หุน   

    (สามรอยเจ็ดสิบส่ีลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพันสามรอยหาสิบเกาหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  : -   หุน ( - ) 

   

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม

หรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

เห็นดวย 74 ราย จํานวน 144,930,132 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวน 74,999,359 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการจายเงินปนผลในรูปหุนปนผลจํานวน 50,002,000 หุน และเพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวนหุน
สําหรับรองรับการใชสิทธิของผูถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการ
จายเงินปนผลเปนหุน จํานวน 24,997,359 หุน และอนุมัติการจัดสรรเศษหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือ
จากการจัดสรรหุนปนผลใหแก นายชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท 
ในราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของราคาหุนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ ยอนหลัง 7 วันทําการ
กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

  

 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 74,999,359 หุน เพื่อรองรับการจายเงินปนผลใน

รูปหุนปนผลจํานวน 50,002,000 หุน และเพื่อเปนการเพิ่มจํานวนหุนสําหรับรองรับการใชสิทธิของผูถือ PYLON-W1 ที่

เหลืออยู อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการจายเงินปนผลเปนหุน จํานวน 24,997,359 หุน และอนุมัติการจัดสรรเศษ

หุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุนปนผลใหแก นายชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท 

ในราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของราคาหุนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอยอนหลัง 7 วันทําการกอนวันประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2556 ซึ่งเปนราคาเทากับ 6.47 บาทตอหุน 

 

 ทั้งนี้เนื่องจาก นายชเนศวร แสงอารยะกุล เปนผูมีสวนไดเสีย จึงขอใชสิทธิงดออกเสียงในฐานะผูถือหุน

สําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี 

 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่กลาวขางตน  

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 74,999,359 หุนเพื่อรองรับ

การจายเงินปนผลในรูปหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 4 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม จํานวน 50,002,000 หุน และ

เพื่อเปนการเพิ่มจํานวนหุนสําหรับรองรับการใชสิทธิของผูถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการ

จายเงินปนผลเปนหุนจํานวน 24,997,359 หุน และอนุมัติจัดสรรเศษหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุนปนผล

ใหแก นายชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ในราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของราคาหุนใน

ตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอยอนหลัง 7 วันทําการกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งเปนราคาเทากับ 6.47 

บาทตอหุน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

เห็นดวย 74 ราย จํานวน 144,930,132 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
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วาระที่ 9 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนที่กรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 21 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง จะตองมีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงเปน

จํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจด

ทะเบียนบริษัทใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งใน

ป 2556 นี้นับเปนปที่ 8   นับจากบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน

ทั้งส้ิน 3 ทาน ประกอบดวย  

 

1. นายเสรี จินตนเสรี   กรรมการอิสระ 

2. นายปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการอิสระ 

3. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ 

 

 ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการผานทาง

เว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 เพื่อเปนการสงเสริมหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอช่ือเขามาภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไดพิจารณา

คุณสมบัติ ประสบการณ ความรู ความสามารถและผลงานที่ผานมาของกรรมการที่ออกตามวาระท้ัง 3 ทาน และเสนอ

ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  

 

 เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการแตงต้ัง ประธานจึงเชิญใหกรรมการที่ตองออกตามวาระท้ัง 3 ทานออกจาก

หองประชุม นอกจากน้ีนายเสรี จินตนเสรี และนายวงศชัย แสงอารยะกุล ขอใชสิทธิงดออกเสียงในฐานะผูถือหุน

สําหรับการลงคะแนนในวาระของตนเอง โดยในระหวางนี้ไดแตงต้ังนายชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระ รักษาการ

ประธานที่ประชุม 

 

รักษาการประธานท่ีประชุมแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระน้ีจะพิจารณาแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดย

การใชบัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมไวให โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกลาว จะระบุรายชื่อของกรรมการท้ัง 3 ทานขางตน 

นอกจากนี้บัตรลงคะแนนจะแบงการลงคะแนนเปน 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง” ดังนั้น

จึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนตามที่ประสงค โดยวิธีการตามท่ีกลาวมาขางตนเปนวิธีที่ ก.ล.ต.ยอมรับใหปฏิบัติได เพื่อให

บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนและไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม

รายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

แตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังหนึ่ง 

  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติใหกรรมการที่ออกตามวาระท้ัง 3 ทาน ไดแก นายเสรี จินตนเสร ี

กรรมการอิสระ นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และนายวงศชัย แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเขาดํารงตําแหนง

อีกคร้ังหนึ่งโดยมีคะแนนเสียงสําหรับกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้ 
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 นายเสรี จินตนเสรี 

เห็นดวย 73 ราย จํานวน 143,870,599 เสียง คิดเปนรอยละ 99.27 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 1,059,533 เสียง คิดเปนรอยละ 0.73 
 
นายปญจะ เสนาดิสัย  
เห็นดวย 74 ราย จํานวน 144,930,132 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

  
 นายวงศชัย แสงอารยะกุล 

เห็นดวย 73 ราย จํานวน 130,130,132 เสียง คิดเปนรอยละ 89.79 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 14,800,000 เสียง คิดเปนรอยละ 10.21 

 

 จากน้ันรักษาการประธานท่ีประชุมไดเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขาที่ประชุม โดยนายเสรี จินตนเสรี ทํา

หนาที่ประธานในที่ประชุมตามเดิม 

 
วาระที่ 10 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 

 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานท่ีคณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของ

ธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือ

หุนเพื่อพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ดังนี้ 

1.3 คาตอบแทนรายเดือน 

                   ป 2556 

           (บาทตอเดือน) 

-  ประธานกรรมการบริษัท                50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                25,000 

-  กรรมการ                   21,000 

 ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนนี้ 
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1.4 คาเบี้ยประชุม 

     ป 2556 

          (บาทตอคร้ัง) 

-  กรรมการ                  5,000   

-  กรรมการตรวจสอบ                   5,000 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน              5,000 

 

1.5 โบนัสเปนวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรร 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 และเน่ืองจาก

กรรมการบริษัทหลายทานเปนผูถือหุนซึ่งถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระน้ี กรรมการดังกลาวจึงไมมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เปนจํานวน 118,623,768 เสียง คงเหลือคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน 

26,306,364 เสียง 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2556 ตามที่

ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

เห็นดวย 68 ราย จํานวน 26,306,364 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2556 
 

ประธานมอบหมายให นายปญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูนําเสนอรายละเอียดที่

เก่ียวของในการพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 

นายปญจะ เสนาดิสัย แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

แตงต้ัง    นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 4575 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 ตอเนื่องเปนปที่ 3 โดยผูสอบ

บัญชีไดเสนอคาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2556 เปนจํานวนเงิน 640,000 บาท สําหรับบริษัท และ 250,000 บาท 

สําหรับบริษัทยอย ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบเชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บ

ตามจริงแตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีทั้งสองไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ท้ังนี้

คาตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้งสองไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ีผูสอบบัญชี และบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆ 

กับบริษัท 
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ทั้งนี้ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด จัดหา

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท  แกรนท ธอนตัน จํากัด แทน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทกอน และในกรณีที่บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัท

เปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแทน  

  

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชี  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัดเปน 

ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 ตอเนื่องเปนปที่ 3 ทั้งนี้บุคคลทั้งสองไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด 

จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ให

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแทน โดยกําหนดคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

และบริษัทยอยประจําป 2556 ดังนี้  

 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
ป 2556  
(บาท) 

คาสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 640,000 

คาสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลอน (บริษัทยอย) 250,000 

 

ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตาม

จริงแตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอื่นๆ แกบริษัท และบริษัทยอย และไมมี

ความสัมพันธ และ/ หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูถือหุนรายใหญ/ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว

แตอยางใด 

 

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

เห็นดวย 74 ราย จํานวน 144,930,132 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
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วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามเร่ือง

ตางๆ 

 

คําถาม :  นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามวา 

  อยากใหผูบริหารใหมุมมองเก่ียวกับอุตสาหกรรมในป 2556 วาเปนอยางไร 

 

คําตอบ :  ฝายบริหารใหความเห็นวา 

ในป 2556 อุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มเจาะนาจะมีทิศทางขยายตัวทั้งจากโครงการกอสราง

รถไฟฟาสายสีตางๆของภาครัฐที่ดําเนินการไดตามแผน และงานภาคเอกชนมีออกมาอยางตอเนื่อง 

ทําใหกําลังการผลิตรวมของอุตสาหกรรมคอนขางตึงตัวตอความตองการ ซึ่งสงผลใหการแขงขัน

ดานราคาอยูในระดับไมสูงนัก 

 

คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมวา 

  ปจจุบันบริษัทและบริษัทมี Backlog ในมือเทาไหร 

 

คําตอบ  : ฝายบริหารชี้แจงวา 

ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยมี Backlog ประมาณ 1,200 ลานบาท ซึ่งแบงเปนงานฐานราก

ประมาณ 600-700 ลานบาท และงานกอสรางทั่วไปประมาณ 500-600 ลานบาท  

 

คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมวา 

  นอกจากงานกอสรางฐานราก บมจ.ไพลอนใหบริการงานกอสรางลักษณะอื่นหรือไม 

 

คําตอบ  : ฝายบริหารชี้แจงวา 

ทางบริษัทรับงานฐานรากเปนหลัก ในสวนของงานกอสรางทั่วไปจะให บจ.เอ็กซิลอนซ่ึงเปนบริษัท

ยอยเปนผูดําเนินการ 

 

คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมวา 

ในสวนของราคาวัสดุประเภทคอนกรีตซึ่งมีการปรับราคาขึ้นพอสมควร บริษัทยังไดสวนลดในระดับ

ที่ดีหรือไม และมีการเปล่ียนแปลงในเครดิตเทอมหรือไม 

 

คําตอบ  : ฝายบริหารชี้แจงวา 

ในสวนของบริษัทเนื่องจากงานฐานรากเปนงานท่ีใชระยะเวลาดําเนินการส้ันๆ จึงไมไดรับผลกระทบ

มากนักเพราะมีการ lock ราคาทั้งโครงการไวแลว ในสวนของเครดิตเทอม ยังอยูในเกณฑปกติ 
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คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมวา 

  บริษัทมีความกังวลเร่ืองลูกหนี้หรือไม 

 

คําตอบ  : ฝายบริหารชี้แจงวา 

ไมกังวลมากนัก เพราะบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกลูกคากอนพิจารณารับงาน ประกอบกับใน

ลูกคาบางราย บริษัทจะใหลูกคาทําหลักประกันการชําระเงินจากธนาคาคารพาณิชยในประเทศไทย

มามอบให หรือเปนเงื่อนไขการจายเช็คลวงหนากอนเขาทํางาน 

 

เม่ือไมมีคําถามหรือความเห็นจากผูถือหุนทานใดอีก ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนท่ีมารวม

ประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบวาคําอธิบายที่ฝายบริหารไดชี้แจงตอที่ประชุมในทุกประเด็นนั้นมีเจตนาเพื่อสราง

ความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และไมมีเจตนาท่ีจะสรางผลกระทบในทางใดทางหน่ึงตอราคาหุนของบริษัท 

จากนั้นจึงกลาวปดการประชุม 

 

ปดประชุมเวลา  15.30 น. 

      

     

ลงชื่อ  ....................................................ประธานที่ประชุม 

                (นายเสรี จินตนเสรี) 

 

 

      ลงชื่อ  .................................................เลขานุการที่ประชุม 

                     (นางสาวฐิติมา เตียวประทีป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


