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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
ของ 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
                      

 
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.  ณ  หองซากุระ อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร 

(สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม
จํานวน 64 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 195,060,819 หุน คิดเปนรอยละ 70.16 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่งครบเปนองค
ประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม 

 
กอนเปดการประชุม บริษัทไดนําเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของหองประชุมเพ่ือความปลอดภัย

ของผูเขารวมประชุม 
 
จากน้ัน ประธานกลาวเปดประชุม และแนะนํากรรมการ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายท่ีเขารวมการ

ประชุมผูถือหุนดังน้ี 
 
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี จินตนเสรี     กรรมการ / ประธานกรรมการ  
2. นายปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวินิต ชอวิเชียร    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการสรรหา 
      และพิจารณาคาตอบแทน 
4. นายชัยพัฒน สหัสกุล   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
5. นายวงศชัย แสงอารยะกุล   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
6. นายชเนศวร แสงอารยะกุล   กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
      กรรมการผูจัดการใหญ 
7. นายบดินทร แสงอารยะกุล   กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
      กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน 
8. 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 

  
 กอนเริ่มประชุม ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม 
รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 7 ที่สงไปพรอมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
รายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระ
การประชุม ดังตอไปน้ี 
  
วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 
 
 จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) ไดรายงานวา บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ 98.25 คะแนน ซึ่งถือวาอยูในระดับดี
เยี่ยม (90-99 คะแนน) ทั้งน้ีคะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยูที่ 90.81 คะแนน  

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

  
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ไดบันทึก
ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม และไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1) ใหที่
ประชุมพิจารณารับรอง  

 
ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ดังกลาว 
 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันท ดังน้ี 
 
เห็นดวย 64 ราย จํานวน 195,060,819 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
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วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 
 

ประธานมอบหมายใหนายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการรองผูจัดการใหญ ฝายจัดการและ
การเงินเปนผูรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2556 ใหที่ประชุมทราบ 

 
นายบดินทร แสงอารยะกุล รายงานวาในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการรับจางกอสรางรวม 

1,293.86 ลานบาท   ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 203.94 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 18.71   โดยงานภาครัฐที่สําคัญไดแก 
โครงการกอสรางอาคารศาลฎีกา โครงการกอสรางอาคารรัฐสภา โครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญของ บมจ. กสท. 
โทรคมนาคม โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้าดานใตคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย(ปรับปรุงสถานีสูบนํ้าและกอสราง
เขื่อน ค.ส.ล.คลองเลนเปน)  โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบนํ้าคลองกรวย  โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.และ 
สถานีสูบนํ้าคลองทรงกระเทียมจากซอยโชคชัย4 ถึงคลองจั่น โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลองตาสาด โครงการกอสราง
เขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดยานนาวา สวนโครงการภาคเอกชนที่สําคัญ ไดแก โครงการ Central West Gate โครงการพัฒนาที่ดิน
ซอยหลังสวน Block 3 โครงการ Show DC (Additional)  โครงการคอนโดมิเนียมของกลุม บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  
โครงการคอนโดมิเนียมของกลุม บมจ.เอเช่ียนพร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท  โครงการคอนโดมิเนียมของกลุม บมจ.แอล.พี.
เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  เปนตน   

สําหรับ ป 2556 ผลประกอบการเมื่อรวมกับบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 162.92 ลานบาท (สวนที่เปนของผูถือ
หุนของบริษัท 159.07 ลานบาท และ เปนสวนของผูถือหุนสวนนอย 3.85 ลานบาท)  

ในดานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 987.43 ลานบาท หน้ีสินรวม 
360.49 ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม 626.94 ลานบาท โดยในสวนเฉพาะของบริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 624.29 
ลานบาท ทั้งน้ี  ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.58 เทา อัตราสวนสภาพคลอง 2.08 
เทา และอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 31.10 

 
จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งมีผูถือหุนสอบถาม

เรื่องตางๆ โดยสรุปดังน้ี 
 
คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามวา เน่ืองจากบริษัทมีสินทรัพยที่เปนเงินสดในมูลคาคอนขางสูง (ณ วันที่ 31 

ธันวาคม บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในสวนของบริษัทประมาณ 106 ลานบาท) บริษัทมี
แผนการใชเงินดังกลาวหรือไม อยางไร? 
 

 
คําตอบ : ฝายบริหารช้ีแจงวา กระแสเงินสดดังกลาว สวนหน่ึงจะนําไปจายเงินปนผลประมาณ 83 ลานบาท (ซึ่งตอง

รอมติจากที่ประชุมผูถือหุนในวาระที่ 5 ของการประชุมน้ี) และสวนที่เหลือจะนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสํารองไวเพ่ือรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการชุมนุมทาง
การเมืองที่อาจเกิดขึ้น 
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เมื่อปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผล
การดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามท่ีรายงาน 

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามท่ีรายงาน 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2556 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งไดผานการ

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

 
ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 2556 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับงบการเงินประจําป 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังน้ี 
 
เห็นดวย 64 ราย จํานวน 195,060,819 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 โดยจายเปน  
เงินสด  

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลว บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2556 เปน
จํานวนเงิน 155,060,117 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการ
จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 7,741,000 บาท และจายเงินปนผลรวมทั้งสิ้น 83,408,736.60 บาท คิดเปนรอยละ 54 
ของกําไรสุทธิซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยจายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.30 บาท ใหแกผูถือหุน
ที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนในวันปดสมุดทะเบียน ทั้งน้ีกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 
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จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม
หรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลดังรายละเอียด
ตามที่กลาวมาขางตน 
 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉนัทอนุมัติใหจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล ดังน้ี 
1. จัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย 7,741,000 บาท  
2. จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.30 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 83,408,736.60 บาท  

  
 โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนในวันปดสมุดทะเบียน และกําหนดจายเงินปนผลใน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557  โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 

 
เห็นดวย 64 ราย จํานวน 195,060,819 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัท
ฯ ขอ 21 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง จะตองมีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึง
ในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทใหใชวิธี
จับสลาก สวนปตอไป ใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งในป 2557 น้ีนับเปนปที่ 9   นับจาก
บริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวนทั้งสิ้น 2 ทาน ประกอบดวย  
 

1. นายวินิต  ชอวิเชียร  กรรมการอิสระ 
2. นายชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ 

 
 ทั้งน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการผานทาง
เว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 เพ่ือเปนการสงเสริมหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอช่ือเขามาภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไดพิจารณาคุณสมบัติ 
ประสบการณ ความรู ความสามารถและผลงานที่ผานมาของกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 2 ทาน และเสนอใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  
 
 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการแตงต้ัง ประธานจึงเชิญใหกรรมการที่ตองออกตามวาระท้ัง 2 ทานออกจากหอง
ประชุม  
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ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระนี้จะพิจารณาแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดยการใชบัตรลงคะแนนท่ี
จัดเตรียมไวให โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกลาว จะระบุรายช่ือของกรรมการทั้ง 2 ทานขางตน นอกจากน้ีบัตรลงคะแนนจะ
แบงการลงคะแนนเปน 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง” ดังน้ันจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนตามที่
ประสงค โดยวิธีการตามที่กลาวมาขางตนเปนวิธีที่ ก.ล.ต.ยอมรับใหปฏิบัติได เพ่ือใหบริษัทสามารถลดระยะเวลาในการ
รวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนและไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่ง
ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคลเพื่อเขาดํารง
ตําแหนงอีกครั้งหน่ึง 
 
 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทใหกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 2 ทาน ไดแก นายวินิต 
ชอวิเชียร กรรมการอิสระ และนายชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหน่ึงโดยมีคะแนนเสียง
สําหรับกรรมการเปนรายบุคคล ดังน้ี 
 
 นายวินิต ชอวิเชียร 

เห็นดวย 64 ราย จํานวน 195,060,819 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 
นายชเนศวร แสงอารยะกุล  
เห็นดวย 64 ราย จํานวน 195,060,819 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

  
 จากน้ันประธานไดเชิญกรรมการท้ัง 2 ทานกลับเขาที่ประชุม  
 
วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 

 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานท่ีคณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของธุรกิจ
ในประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 ดังน้ี 

 
 
 

1. คาตอบแทนรายเดือน 
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                   ป 2557 
           (บาทตอเดือน) 

-  ประธานกรรมการบริษัท                50,000     
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                25,000 
-  กรรมการ                   21,000 

 ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนน้ี 
 

2. คาเบี้ยประชุม 
     ป 2557 

          (บาทตอครั้ง) 
-  กรรมการ                  5,000   
-  กรรมการตรวจสอบ                   5,000 
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน              5,000 
 

3. โบนัสเปนวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ทั้งน้ีมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรร 
 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ
ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557  

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2557 ตามท่ีประธาน

เสนอดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
 
เห็นดวย 64 ราย จํานวน 195,060,819 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2557 
 

ประธานมอบหมายให นายปญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูนําเสนอรายละเอียดที่
เก่ียวของในการพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 
นายปญจะ เสนาดิสัย แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ัง    

นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ
นายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวศันสนีย พูลสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 
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แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2557 ตอเน่ืองเปนปที่ 4 โดยผูสอบบัญชีไดเสนอ
คาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน 680,000 บาท สําหรับบริษัท และ 250,000 บาท สําหรับบริษัทยอย 
ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบเชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแตไมเกินรอยละ 
10 ของคาสอบบัญชี โดยที่ผานมาผูสอบบัญชีของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี 
คาตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน รวมถึง ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ีผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอื่นๆ แกบริษัท และบริษัทยอย และไมมีความสัมพันธ 
และ/ หรือ มีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 
ทั้งน้ีในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด จัดหาผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท  แกรนท ธอนตัน จํากัด แทน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และ
ในกรณีที่บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา
แตงต้ังผูสอบบัญชีแทน  
  
 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ
ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี  
 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวศันสนีย พูลสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัดเปน 
ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2557 ตอเน่ืองเปนปที่ 4 และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ให
บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด แทนได โดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได 
ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแทน โดยกําหนดคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทยอยประจําป 2557 ดังน้ี  
 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
ป 2557  
(บาท) 

คาสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 680,000 

คาสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลอน (บริษัทยอย) 250,000 
 

ทั้งน้ีไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต
ไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี  

 
ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
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เห็นดวย 64 ราย จํานวน 195,060,819 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆใหที่ประชุมพิจารณา เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดให
ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามหรือเสนอขอคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยมีผูถือหุนซักถามและ/
หรือเสนอขอคิดเห็นดังน้ี 
 
คําถาม :  นางมณีฉาย แสงอรุณ (ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย) สอบถามวา ตามที่ทางสมาคม

สงเสริมผูลงทุนไทยไดมีโครงการสงเสริมการตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน ทางบริษัทไดมีการดําเนินใดๆ
ตามแนวทางของโครงการดังกลาวหรือไม อยางไร 

คําตอบ :  ฝายบริหารช้ีแจงวา ที่ผานมาบริษัทใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรัปช่ันมาโดยตลอด โดย
บริษัทไดสื่อสารถึงเรื่องดังกลาวใหกับพนักงานทุกระดับรับทราบ และไดมีการลงสัตยาบรรณรวมกัน
สําหรับผูบริหารและวิศวกรของบริษัทในเรื่องการตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน 

 
คําถาม :  นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามวา ภาวะอุตสาหกรรมกอสรางในป 2555 และ 2556 มีความแตกตางกัน

อยางไร จึงทําใหบริษัทมีผลประกอบการท่ีดีขึ้นคอนขางมากในป 2556  
คําตอบ :  ฝายบริหารใหความเห็นวา ในป 2556 การลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมีความตอเน่ือง ทําให

ปริมาณงานในตลาดอยูในระดับคอนขางสูง ประกอบกับบริษัทสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทํา
ใหผลประกอบการของป 2556 จงึมีการเติบโตคอนขางมาก  

  
คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพ่ิมเติมวา ปจจุบันบริษัทพบปญหาการเลื่อนกําหนดการเริ่มโครงการหรือไม 

อยางไร 
คําตอบ  : ฝายบริหารช้ีแจงวา ไมคอยพบปญหา โดยโครงการสวนใหญสามารถเริ่มงานไดตามแผนที่วางไว 
    
คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพ่ิมเติมวา ปจจุบันมีผูประกอบการภาคเอกชนรายใดที่เปนลูกคารายใหญของ

บริษัท 
คําตอบ : ฝายบริหารช้ีแจงวา ในสวนของลูกคางานภาคเอกชน ผูประกอบการท่ีถือเปนลูกคารายใหญ ไดแก บมจ.

แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท บมจ.เอพี (ไทยแลนด) บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เปนตน 
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คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพ่ิมเติมวา ที่ผานมามีขาวเรื่องการชะลองานเน่ืองจากผลกระทบทางการเมือง 
บริษัทไดรับผลกระทบดังกลาวหรือไม อยางไร 

คําตอบ : ฝายบริหารช้ีแจงวา ปจจุบันบริษัทยังไมไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง โดยงานกอสรางใน
ภาพรวมยังมีออกมาอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม หากปญหาทางการเมืองมีความยืดเยื้อ อาจสงผลกระทบ
ตออุตสาหกรรมกอสรางในอนาคตได 

    
คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพ่ิมเติมวา ในปจจุบันอัตราการเขาประมูลงาน และระดับราคาที่เสนอมีการ

เปล่ียนแปลงหรือไม 
คําตอบ : ฝายบริหารช้ีแจงวา ในสวนของอัตราการเขาประมูลงานลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับชวงป 2556 แตระดับ

ราคางานที่เสนอยังไมมีการเปล่ียนแปลงจากป 2556 
 
คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพ่ิมเติมวา ปริมาณงานจากภาครัฐในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงหรือไม และ

บริษัทไดเขาไปรับงานโครงการภาครัฐขนาดใหญ เชน งานรถไฟฟาสายสีแดง งานอาคารรัฐสภาแหงใหม
หรือไม และระดับราคาของงานภาครัฐและภาคเอกชนแตกตางกันหรอืไม อยางไร 

คําตอบ : ฝายบริหารช้ีแจงวา ในปจจุบัน ปริมาณงานจากภาครัฐยังไมเปล่ียนแปลงมากนัก โดยบริษัทไดเขารับงาน
เสาเข็มเจาะบางสวนของทั้งงานรถไฟฟาสายสีแดงและงานอาคารรัฐสภาแหงใหม โดยราคาของงาน
ภาครัฐที่บริษัทเขารับงานเมื่อเทียบกับงานภาคเอกชนไมแตกตางกัน เน่ืองจากเปนราคาที่อางอิงกับราคา
ตลาดที่เหมาะสม 

 
คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพ่ิมเติมวา บริษัทมีการกําหนดสัดสวนการเขารับงานภาครัฐและภาคเอกชน

ในป 2557 หรือไม อยางไร  
คําตอบ : ฝายบริหารช้ีแจงวา บริษัทไมไดกําหนดสัดสวนที่แนนอน แตจะเลือกรับงานโดยพิจารณาจากความเสี่ยง

และสถานการณในแตละชวงเวลาตามความเหมาะสม 
 
คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพ่ิมเติมวา ปจจุบันบริษัทมีจํานวนชุดเครื่องจักรทํางานเทาไหร มีอัตราการใช

เปนอยางไร และมีการเชาเคร่ืองจักรบางหรือไม อยางไร  
คําตอบ : ฝายบริหารช้ีแจงวา ปจจุบันบริษัทมีจํานวนชุดเครื่องจักรทํางานประมาณ 18 ชุด โดยทํางานประมาณ 80 – 

90% ของจํานวนชุดเครื่องจักรทั้งหมด ในสวนของเครื่องจักรเชา บริษัทมีการเชาบางบางสวน แตถือเปน
สัดสวนที่คอนขางนอยเมื่อเทียบกับจํานวนเครื่องจักรที่เปนของบริษัท 

 
คําถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพ่ิมเติมวา ในป 2556 ที่ผานมา และป 2557 บริษัทมีการต้ังงบประมาณลงทุน

อยางไร  
คําตอบ : ฝายบริหารช้ีแจงวา ในป 2556 บริษัทกําหนดงบลงทุนไวที่ 65 ลานบาท (สวนใหญจะเปนการลงทุนใน

เครื่องจักรและอุปกรณสําหรับงานกอสราง) ใชเงินลงทุนจริงประมาณ 45 ลานบาท และในป 2557 บริษัท



  

 
 
คําถาม : 
คําตอบ : 

 
 

แจงใหที่ป
ธุรกิจของ

 
 
 

 
 
 
 
 

กําหน
กอส

นายเ
ฝายบ
การพิ
ระดับ

เมื่อไมมีคําถ
ประชุมทราบว
งบริษัท และไม

 
ปดประชุมเว

  
  

  

  
  

นดงบลงทุนไว
รางเชนเดียวกับ

เอิญ สุริยะฉาย 
บริหารช้ีแจงวา
พิจารณาถึงขอดี
บที่คอนขางสูงอ

ถามหรือความเห
าคําอธิบายที่ฝา
มีเจตนาที่จะสร

วลา  15.30 น. 

 
 

 

 
 

 

วที่ 55 ลานบาท
บป 2556 

สอบถามเพิ่มเติ
า ที่ผานมาบริษั
ดี-ขอเสีย และคว
อยู ทําใหบริษัท

ห็นจากผูถือหุน
ายบริหารไดช้ีแ
รางผลกระทบใ

  
 

       

  
                 

  

 ซึ่งงบลงทุนส

ติมวา บริษัทมีโค
ษัทไดทําการศึก
วามเสี่ยงตางๆแ
ทตัดสินใจท่ีจะช

นทานใดอีก ประ
แจงตอที่ประชุม
ในทางใดทางหน

ลงช่ือ  ...
 

ลงช่ือ  ...
 

 

วนใหญยังคงเป

ครงการจะลงทุ
กษาความเปนไ
แลว รวมถึงจาก
ชะลอแผนดังกล

ะธานจึงกลาวข
มในทุกประเด็น
น่ึงตอราคาหุนข

........................
    (นายเสรี จนิ

........................
(นางสาวฐิติมา

ปนกลุมเครื่องจั

ทุนในตางประเท
ปไดในการลง
กการท่ีปริมาณง
ลาวออกไปกอน

อบคุณผูถือหุน
นน้ันมีเจตนาเพื
ของบริษัท จาก

........................
นตนเสรี) 

........................
า เตียวประทีป)

จักรและอุปกรณ

ทศบางหรือไม อ
ทุนในประเทศ
งานภายในประ
น  

นทุกคนที่มารวม
พ่ือสรางความเข
กน้ันจึงกลาวปด

....  ประธานทีป่

....  เลขานุการที
) 
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ณสําหรับงาน

อยางไร 
ศพมา แตจาก
ะเทศยังอยูใน

มประชุมและ
ขาใจเก่ียวกับ
ดการประชุม 

ประชุม 

ที่ประชุม 


