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สิง่ทีส่ง่มำดว้ยหมำยเลข 1 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 
ของ 

บรษิทั ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) 

                      
 

ประชมุเมือ่วันพฤหัสบดทีี ่24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.  ณ  หอ้งซากุระ อาคารจัสมนิ เลขที ่2 

ซอยประสานมติร (สขุุมวทิ 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจ านวน 64 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 195,060,819 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
70.16 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ซึง่ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ โดยมนีายเสรี จินตนเสร ี

ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุ 
 
ก่อนเปิดการประชมุ บรษัิทไดน้ าเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของหอ้งประชมุเพื่อ

ความปลอดภัยของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 

จากนัน้ ประธานกล่าวเปิดประชมุ และแนะน ากรรมการ ผูส้อบบัญช ีและทีป่รกึษาทางกฎหมายทีเ่ขา้
รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้ดังนี้ 

 

กรรมการบรษัิททีเ่ขา้รว่มประชมุ 
1. นายเสร ีจนิตนเสร ี   กรรมการ / ประธานกรรมการ  
2. นายปัญจะ เสนาดสิยั กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายวนิติ ชอ่วเิชยีร กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
  พจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ   

 

4. นายชยัพัฒน์ สหัสกลุ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  
 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

5. นายวงศช์ยั แสงอารยะกลุ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

6. นายชเนศวร ์แสงอารยะกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / 
 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

8. นายบดนิทร ์แสงอารยะกลุ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / 

 กรรมการรองผูจั้ดการใหญ–่ฝ่ายการจัดการและการเงนิ 
9. นายสมศักดิ ์วริยิะพพัิฒน์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / 

 กรรมการรองผูจั้ดการใหญ–่ฝ่ายซอ่มบ ารงุ 
9. นายพสินัติ ์ศริศิขุสกลุชยั กรรมการ / กรรมการบรหิาร / 

 กรรมการรองผูจั้ดการใหญ-่ฝ่ายงานวศิวกรรม 

 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. นายนรนิทร ์จูระมงคล ผูช้ว่ยผูส้อบบญัช ีบรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด 

2. นางนติยา เกยีรตเิสรกีลุ ทีป่รกึษาทางกฎหมายบรษัิท บางกอกแอท็เทอนี จ ากัด 
  
 ก่อนเริม่ประชุม ประธานไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิปีฏบิัตใินการออกเสยีงลงคะแนนในวาระการ

ประชมุ รายละเอียดปรากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 7 ทีส่่งไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ และประธานเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด 
ประธานจงึเริม่ด าเนนิการประชมุตามวาระการประชมุ ดังตอ่ไปนี้ 

  
วำระที ่1 เรือ่งทีป่ระธำนแจง้เพือ่ทรำบ 
 

 จากการประเมนิคุณภาพการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 ซึง่จัดท าโดยสมาคมสง่เสรมิผู ้
ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดร้ายงานวา่ บรษัิท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) มคีะแนนเฉลีย่โดยรวม

เทา่กับ 98.25 คะแนน ซึง่ถอืวา่อยูใ่นระดับดเียีย่ม (90-99 คะแนน) ทัง้นี้คะแนนเฉลีย่ของบรษัิทจดทะเบยีนโดย
รวมอยูท่ี ่90.81 คะแนน  

 
มตทิีป่ระชุม : ทีป่ระชมุรับทราบ 
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วำระที ่2 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2556 

 
ประธานเสนอรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่25 เมษายน 2556 

ทีไ่ดบ้ันทกึถกูตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชมุ และไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ (สิง่ทีส่ง่มา

ดว้ยหมายเลข 1) ใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรอง  
 
ทัง้นี้คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารับรองรายงานการ

ประชมุดังกลา่ว 
 
มตทิีป่ระชุม : ที่ประชมุพจิารณาแลว้มมีตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2556 

ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 
 
เห็นดว้ย 64 ราย จ านวน 195,060,819 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 
วำระที ่3 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของบรษิทัในรอบปีทีผ่ำ่นมำ 
 

ประธานมอบหมายใหน้ายบดนิทร ์แสงอารยะกลุ กรรมการและกรรมการรองผูจั้ดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ
และการเงนิเป็นผูร้ายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2556 ใหท้ีป่ระชมุทราบ 

 

นายบดนิทร ์แสงอารยะกุล รายงานว่าในปี 2556 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีรายไดจ้ากการรับจา้ง
ก่อสรา้งรวม 1,293.86 ลา้นบาท   ซึง่เพิม่ข ึน้จากปีก่อนจ านวน 203.94 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.71   
โดยงานภาครัฐที่ส าคัญไดแ้ก่ โครงการก่อสรา้งอาคารศาลฎีกา โครงการก่อสรา้งอาคารรัฐสภา โครงการ

กอ่สรา้งอาคารส านักงานใหญ่ของ บมจ. กสท. โทรคมนาคม โครงการปรับปรงุระบบระบายน ้าดา้นใตค้ลองภาษี
เจรญิถงึคลองสนามชัย(ปรับปรุงสถานีสบูน ้าและก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล.คลองเลนเปน)  โครงการปรับปรุงเพิม่
ประสทิธภิาพสถานีสบูน ้าคลองกรวย  โครงการก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล.และ สถานีสบูน ้าคลองทรงกระเทยีมจาก

ซอยโชคชยั4 ถงึคลองจ่ัน โครงการกอ่สรา้งเขือ่น ค.ส.ล.คลองตาสาด โครงการก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล.คลองวัด
ยานนาวา สว่นโครงการภาคเอกชนทีส่ าคัญ ไดแ้ก่ โครงการ Central West Gate โครงการพัฒนาทีด่นิซอย
หลังสวน Block 3 โครงการ Show DC (Additional)  โครงการคอนโดมเินียมของกลุ่ม บมจ.พฤกษา เรยีล

เอสเตท  โครงการคอนโดมเินียมของกลุ่ม บมจ.เอเชีย่นพร็อพเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์ โครงการคอนโดมเินียม
ของกลุม่ บมจ.แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์ เป็นตน้   

 
ส าหรับ ปี 2556 ผลประกอบการเมือ่รวมกับบรษัิทย่อยมกี าไรสทุธเิท่ากับ 162.92 ลา้นบาท (สว่นที่

เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 159.07 ลา้นบาท และ เป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย 3.85 ลา้นบาท)  

 
ในดา้นฐานะทางการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556  บรษัิทและบรษัิทย่อยมสีนิทรัพยร์วม 987.43 

ลา้นบาท หนี้สนิรวม 360.49 ลา้นบาท และสว่นของผูถ้อืหุน้รวม 626.94 ลา้นบาท โดยในสว่นเฉพาะของบรษัิท

มสีว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กับ 624.29 ลา้นบาท ทัง้นี้  ตามงบการเงนิรวมบรษัิทมอีัตราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อื
หุน้เทา่กับ 0.58 เทา่ อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 2.08 เทา่ และอัตราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้อยูท่ีร่อ้ยละ 31.10 

 

จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่มผีูถ้อืหุน้
สอบถามเรือ่งตา่งๆ โดยสรปุดังนี้ 
 

ค าถาม : นายเอญิ สรุยิะฉาย สอบถามว่า เนื่องจากบรษัิทมสีนิทรัพยท์ีเ่ป็นเงนิสดในมูลค่าค่อนขา้งสงู 
(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 บรษัิทมเีงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในสว่นของบรษัิท
ประมาณ 106 ลา้นบาท) บรษัิทมแีผนการใชเ้งนิดังกลา่วหรอืไม ่อยา่งไร? 

 
 
ค าตอบ : ฝ่ายบรหิารชีแ้จงวา่ กระแสเงนิสดดังกลา่ว สว่นหนึ่งจะน าไปจ่ายเงนิปันผลประมาณ 83 ลา้น

บาท (ซึง่ตอ้งรอมตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระที ่5 ของการประชมุนี้) และสว่นทีเ่หลอืจะ
น าไปเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการด าเนินธุรกจิของบรษัิท และส ารองไวเ้พือ่รองรับผลกระทบ

ทางเศรษฐกจิจากการชมุนุมทางการเมอืงทีอ่าจเกดิขึน้ 
เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คี าถามหรอืความเห็นเป็นอย่างอืน่ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับทราบ

รายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปีทีผ่่านมาตามทีร่ายงาน 
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มตทิีป่ระชุม : ทีป่ระชมุรับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปีทีผ่่านมาตามทีร่ายงาน 

 
วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี 2556 ส ิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 

 

ประธานเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2556 ส ิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2556 ซึง่
ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ไดแ้ก ่บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด และไดผ้่านการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยแสดงอยู่ในรายงานประจ าปีของบรษัิท ซึง่ไดจั้ดส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้ม

หนังสอืเชญิประชมุ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 2) 
 
ทัง้นี้คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมัตงิบการเงิน

ประจ าปี 2556 ส ิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2556 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ปรากฏว่าไม่มี

ค าถามหรอืความเห็นเป็นอย่างอืน่ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตเิกีย่วกับงบการเงนิประจ าปี 2556 ส ิน้สดุ
วันที ่31 ธันวาคม 2556 

 
มตทิีป่ระชุม : ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2556 ส ิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 

2556 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

 
เห็นดว้ย 64 ราย จ านวน 195,060,819 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
 
 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรและจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2556 
โดยจำ่ยเป็นเงนิสด  

ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ ตามงบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ บรษัิทมกี าไรสทุธสิ าหรับปี 

2556 เป็นจ านวนเงนิ 155,060,117 บาท โดยคณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุ
ผูถ้ือหุน้อนุมัต ิการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 7,741,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมทั ้งส ิน้ 
83,408,736.60 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 54 ของก าไรสทุธซิ ึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผล โดยจ่ายเงนิปัน

ผลเป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ 0.30 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชือ่ในสมุดทะเบยีนในวันปิดสมุดทะเบยีน ทัง้นี้
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันพฤหัสบดทีี ่22 พฤษภาคม 2557 

จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ปรากฏว่า
ไมม่คี าถามหรอืความเห็นเป็นอยา่งอืน่ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตเิกีย่วกับการจัดสรรก าไรและจ่ายเงนิปัน
ผลดังรายละเอยีดตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

 
มตทิีป่ระชุม : ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตใิหจั้ดสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผล ดังนี้ 
1. จัดสรรเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย 7,741,000 บาท  

2. จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอัตรา 0.30 บาทตอ่หุน้ รวมเป็นเงนิ 83,408,736.60 บาท  
  
 โดยจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่รีายชือ่ในสมดุทะเบยีนในวันปิดสมุดทะเบยีน และก าหนดจ่ายเงนิ

ปันผลในวันที ่22 พฤษภาคม 2557  โดยมคีะแนนเสยีง ดังนี้ 
 
เห็นดว้ย 64 ราย จ านวน 195,060,819 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
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วำระที ่6  พจิำรณำแตง่ต ัง้กรรมกำรแทนทีก่รรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

   ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 21 ก าหนดวา่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุครัง้ จะตอ้งมกีรรมการทีต่อ้งออก
จากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการทีจ่ะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่

สอง ภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทใหใ้ชว้ธิจัีบสลาก สว่นปีตอ่ไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง ซึง่ในปี 2557 นี้นับเป็นปีที ่9   นับจากบรษัิทแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ ากัด และมกีรรมการที่
ตอ้งออกตามวาระจ านวนทัง้ส ิน้ 2 ทา่น ประกอบดว้ย  

 
1. นายวนิติ  ชอ่วเิชยีร  กรรมการอสิระ 
2. นายชเนศวร ์ แสงอารยะกลุ  กรรมการ 

 
 ทัง้นี้ บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รับการคัดเลอืกเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิทตัง้แต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 จนถงึวันที่ 31 มกราคม 2557 เพื่อเป็นการ

สง่เสรมิหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่แีละค านงึถงึความส าคัญของผูถ้อืหุน้ตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่
มีผูใ้ดเสนอชือ่เขา้มาภายในระยะเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาคณุสมบัต ิประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถและผลงานทีผ่่านมา
ของกรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 2 ทา่น และเสนอใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  
 

 เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสในการแต่งตัง้ ประธานจงึเชญิใหก้รรมการทีต่อ้งออกตามวาระทัง้ 2 ท่าน
ออกจากหอ้งประชมุ  

ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าในวาระนี้จะพจิารณาแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใชบ้ัตร

ลงคะแนนทีจั่ดเตรยีมไวใ้ห ้โดยบัตรลงคะแนนเสยีงดังกล่าว จะระบุรายชือ่ของกรรมการทัง้ 2 ท่านขา้งตน้ 
นอกจากนี้บัตรลงคะแนนจะแบง่การลงคะแนนเป็น 3 ประเภท คอื แบบ “เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง” 
ดังนั้นจงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนตามทีป่ระสงค์ โดยวธิีการตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้เป็นวธิทีี ่ก.ล.ต.ยอมรับให ้

ปฏบิัตไิด ้เพือ่ใหบ้รษัิทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้
ถอืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ปรากฏว่าไม่มคี าถามหรอืความเห็นเป็นอย่างอืน่ จึง
เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลเพือ่เขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้หนึง่ 

 
 มตทิีป่ระชุม : ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันทใ์หก้รรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 2 ทา่น ไดแ้ก ่
นายวนิติ ชอ่วเิชยีร กรรมการอสิระ และนายชเนศวร ์แสงอารยะกลุ กรรมการ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้หนึ่ง

โดยมคีะแนนเสยีงส าหรับกรรมการเป็นรายบคุคล ดังนี้ 
 

 นำยวนิติ ชอ่วเิชยีร 
เห็นดว้ย 64 ราย จ านวน 195,060,819 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
 
นำยชเนศวร ์แสงอำรยะกุล  

เห็นดว้ย 64 ราย จ านวน 195,060,819 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

  
 จากนัน้ประธานไดเ้ชญิกรรมการทัง้ 2 ทา่นกลับเขา้ทีป่ระชมุ  
 

วำระที ่7 พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2557 
 
ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบรษัิท ปรมิาณงานทีค่ณะกรรมการรับผดิชอบ และเปรยีบเทยีบกับ
ขอ้มลูคา่ตอบแทนของธุรกจิในประเภทและขนาดเดยีวกัน โดยคณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามเห็นชอบ และ
เห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ดังนี้ 

1. คา่ตอบแทนรายเดอืน 
                   ปี 2557 

           (บาทตอ่เดอืน) 
-  ประธานกรรมการบรษัิท                50,000     
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                25,000 

-  กรรมการ                   21,000 
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 ยกเวน้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทจะไมม่สีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนรายเดอืนนี้ 

2. คา่เบีย้ประชมุ 
     ปี 2557 

          (บาทตอ่ครัง้) 

-  กรรมการ                  5,000   
-  กรรมการตรวจสอบ                   5,000 
-  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน              5,000 

 
3. โบนัสเป็นวงเงนิไม่เกนิ 3,000,000 บาท ทัง้นี้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณา

จัดสรร 

 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม
หรอืความเห็นเป็นอยา่งอืน่ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตเิกีย่วกับคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557  

 
มตทิีป่ระชุม : ที่ประชุมพจิารณาแลว้มีมติใหก้ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2557 

ตามทีป่ระธานเสนอดว้ยคะแนนเสยีงดังนี้ 
 
เห็นดว้ย 64 ราย จ านวน 195,060,819 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
 

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตักิำรแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2557 
 

ประธานมอบหมายให ้นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูน้ าเสนอ

รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ี
 
นายปัญจะ เสนาดสิัย แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม

พจิารณาแตง่ตัง้ นายสมคดิ เตยีตระกลู ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 หรอืนางสมุาล ีโชคดอีนันต ์ผูส้อบ
บัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3322 หรอืนายธรีศักดิ ์ฉ่ัวศรสีกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6624 หรอืนางสาวศันสนีย ์
พูลสวัสดิ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6977 แห่งบรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท

ประจ าปี 2557 ตอ่เนื่องเป็นปีที ่4 โดยผูส้อบบัญชไีดเ้สนอค่าบรกิารตรวจสอบบัญชปีระจ าปี 2557 เป็นจ านวน
เงิน 680,000 บาท ส าหรับบรษัิท และ 250,000 บาท ส าหรับบรษัิทย่อย ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นในการ

ตรวจสอบเชน่ คา่จัดพมิพง์บการเงนิ คา่พาหนะ เป็นตน้ ซึง่จะเรยีกเก็บตามจรงิแตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 10 ของค่าสอบ
บัญช ีโดยที่ผ่านมาผูส้อบบัญชขีองบรษัิท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด ไดป้ฏบิัตงิานตามมาตรฐานวชิาชพีที่ด ี
คา่ตอบแทนทีเ่สนอมคีวามเหมาะสมกับงาน รวมถงึ ผูส้อบบัญชดีังกล่าวไม่มคีุณสมบัตทิีข่ัดแยง้กับหลักเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย นอกจากนี้ผูส้อบบัญชไีมไ่ดใ้หบ้รกิารอืน่ๆ แกบ่รษัิท และบรษัิทยอ่ย และ
ไมม่คีวามสมัพันธ ์และ/ หรอื มสีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท บรษัิทย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคล
ดังกลา่วแตอ่ยา่งใด 

 
ทัง้นี้ในกรณีทีผู่ส้อบบัญชดีังกลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิัตงิานไดใ้หบ้รษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด 

จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของ บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด แทน โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรษัิทกอ่น และในกรณีทีบ่รษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด ไม่สามารถจัดหาผูส้อบบัญชอีืน่แทนได ้
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีทน  
  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ปรากฏว่าไม่มี
ค าถามหรอืความเห็นเป็นอยา่งอืน่ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตเิกีย่วกับการแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนด
คา่ตอบแทนของผูส้อบบัญช ี 

 มตทิีป่ระชุม : ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตใิหแ้ต่งตัง้นายสมคดิ เตยีตระกูล ผูส้อบ
บัญชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 หรอืนางสมุาล ีโชคดอีนันต ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3322 หรอืนายธรีศักดิ ์ฉ่ัว
ศรสีกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6624 หรอืนางสาวศันสนีย ์พูลสวัสดิ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6977 

แหง่บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัดเป็น ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ าปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที ่4 และในกรณีที่
ผูส้อบบัญชดีังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตอืน่ของบรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด แทนได ้โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท
ก่อน และในกรณีที่บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด ไม่สามารถจัดหาผูส้อบบัญชอีืน่แทนได ้ใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีทน โดยก าหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชขีองบรษัิทและ

บรษัิทยอ่ยประจ าปี 2557 ดังนี้  
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คำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี
ปี 2557  
(บำท) 

คา่สอบบัญช ีบมจ.ไพลอน 680,000 

คา่สอบบัญช ีบจ. เอ็กซลิอน (บรษัิทยอ่ย) 250,000 

 
ทัง้นี้ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ในการตรวจสอบ เชน่ คา่จัดพมิพง์บการเงนิ คา่พาหนะ เป็นตน้ ซึง่จะเรยีกเก็บ

ตามจรงิแตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 10 ของคา่สอบบัญช ี 

 
ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี้ 
 

เห็นดว้ย 64 ราย จ านวน 195,060,819 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 
วำระที ่9 พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ๆใหท้ีป่ระชมุพจิารณา เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอ
เรือ่งอืน่ใดใหท้ีป่ระชมุพจิารณา ประธานจงึเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุซกัถามหรอืเสนอขอ้คดิเห็นในเรือ่งต่างๆ โดย

มผีูถ้อืหุน้ซกัถามและ/หรอืเสนอขอ้คดิเห็นดังนี้ 
 
ค าถาม :  นางมณีฉาย แสงอรุณ (ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย) สอบถามว่า ตามที่

ทางสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทยไดม้ีโครงการสง่เสรมิการต่อตา้นการทุจรติคอรัปชั่น ทาง
บรษัิทไดม้กีารด าเนนิใดๆตามแนวทางของโครงการดังกลา่วหรอืไม ่อยา่งไร 

ค าตอบ :  ฝ่ายบรหิารชีแ้จงว่า ทีผ่่านมาบรษัิทใหค้วามส าคัญกับการต่อตา้นการทุจรติคอรัปชั่นมาโดย

ตลอด โดยบรษัิทไดส้ือ่สารถงึเรือ่งดังกล่าวใหก้ับพนักงานทุกระดับรับทราบ และไดม้กีารลง
สตัยาบรรณรว่มกันส าหรับผูบ้รหิารและวศิวกรของบรษัิทในเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติคอรัปชัน่ 

 

ค าถาม :  นายเอญิ สรุยิะฉาย สอบถามว่า ภาวะอุตสาหกรรมก่อสรา้งในปี 2555 และ 2556 มคีวาม
แตกตา่งกันอยา่งไร จงึท าใหบ้รษัิทมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้คอ่นขา้งมากในปี 2556  

ค าตอบ :  ฝ่ายบรหิารใหค้วามเห็นวา่ ในปี 2556 การลงทนุทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชนมคีวามตอ่เนื่อง 

ท าใหป้รมิาณงานในตลาดอยูใ่นระดับคอ่นขา้งสงู ประกอบกับบรษัิทสามารถท างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ท าใหผ้ลประกอบการของปี 2556 จงึมกีารเตบิโตคอ่นขา้งมาก  

  

ค าถาม : นายเอญิ สรุยิะฉาย สอบถามเพิม่เตมิว่า ปัจจุบันบรษัิทพบปัญหาการเลือ่นก าหนดการเริม่
โครงการหรอืไม ่อยา่งไร 

ค าตอบ  : ฝ่ายบรหิารชีแ้จงว่า ไม่ค่อยพบปัญหา โดยโครงการสว่นใหญ่สามารถเริม่งานไดต้ามแผนที่
วางไว ้
    

ค าถาม : นายเอญิ สรุยิะฉาย สอบถามเพิม่เตมิวา่ ปัจจุบันมผีูป้ระกอบการภาคเอกชนรายใดทีเ่ป็นลูกคา้
รายใหญ่ของบรษัิท 

ค าตอบ : ฝ่ายบรหิารชีแ้จงวา่ ในสว่นของลูกคา้งานภาคเอกชน ผูป้ระกอบการทีถ่อืเป็นลูกคา้รายใหญ่ 

ไดแ้ก ่บมจ.แอล.พ.ีเอ็น ดเีวลลอปเมนท ์บมจ.เอพ ี(ไทยแลนด)์ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 
เป็นตน้ 

    

ค าถาม : นายเอญิ สรุยิะฉาย สอบถามเพิม่เตมิวา่ ทีผ่่านมามขีา่วเรือ่งการชะลองานเนื่องจากผลกระทบ
ทางการเมอืง บรษัิทไดรั้บผลกระทบดังกลา่วหรอืไม ่อยา่งไร 

ค าตอบ : ฝ่ายบรหิารชีแ้จงวา่ ปัจจุบันบรษัิทยังไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการชมุนุมทางการเมอืง โดยงาน

กอ่สรา้งในภาพรวมยังมอีอกมาอยา่งต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากปัญหาทางการเมอืงมคีวาม
ยดืเยือ้ อาจสง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้งในอนาคตได ้

    

ค าถาม : นายเอญิ สรุยิะฉาย สอบถามเพิม่เตมิวา่ ในปัจจุบันอัตราการเขา้ประมูลงาน และระดับราคาที่
เสนอมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม ่
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ค าตอบ : ฝ่ายบรหิารชีแ้จงว่า ในสว่นของอัตราการเขา้ประมูลงานลดลงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับชว่งปี 

2556 แตร่ะดับราคางานทีเ่สนอยังไมม่กีารเปลีย่นแปลงจากปี 2556 
 
ค าถาม : นายเอญิ สรุยิะฉาย สอบถามเพิม่เตมิว่า ปรมิาณงานจากภาครัฐในปัจจุบันมกีารเปลีย่นแปลง

หรอืไม่ และบรษัิทไดเ้ขา้ไปรับงานโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ เชน่ งานรถไฟฟ้าสายสแีดง 
งานอาคารรัฐสภาแหง่ใหมห่รอืไม ่และระดับราคาของงานภาครัฐและภาคเอกชนแตกต่างกัน
หรอืไม ่อยา่งไร 

ค าตอบ : ฝ่ายบรหิารชีแ้จงวา่ ในปัจจุบัน ปรมิาณงานจากภาครัฐยังไม่เปลีย่นแปลงมากนัก โดยบรษัิท
ไดเ้ขา้รับงานเสาเข็มเจาะบางสว่นของทัง้งานรถไฟฟ้าสายสแีดงและงานอาคารรัฐสภาแห่ง
ใหม ่โดยราคาของงานภาครัฐทีบ่รษัิทเขา้รับงานเมือ่เทยีบกับงานภาคเอกชนไม่แตกต่างกัน 

เนื่องจากเป็นราคาทีอ่า้งองิกับราคาตลาดทีเ่หมาะสม 
 
ค าถาม : นายเอญิ สรุยิะฉาย สอบถามเพิม่เตมิวา่ บรษัิทมกีารก าหนดสัดสว่นการเขา้รับงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนในปี 2557 หรอืไม ่อยา่งไร  
ค าตอบ : ฝ่ายบรหิารชีแ้จงวา่ บรษัิทไมไ่ดก้ าหนดสดัสว่นทีแ่น่นอน แตจ่ะเลอืกรับงานโดยพจิารณาจาก

ความเสีย่งและสถานการณ์ในแตล่ะชว่งเวลาตามความเหมาะสม 
 
ค าถาม : นายเอญิ สรุยิะฉาย สอบถามเพิม่เตมิวา่ ปัจจุบันบรษัิทมจี านวนชดุเครือ่งจักรท างานเทา่ไหร่ มี

อัตราการใชเ้ป็นอยา่งไร และมกีารเชา่เครือ่งจักรบา้งหรอืไม ่อยา่งไร  
ค าตอบ : ฝ่ายบรหิารชีแ้จงวา่ ปัจจุบันบรษัิทมจี านวนชดุเครือ่งจักรท างานประมาณ 18 ชดุ โดยท างาน

ประมาณ 80 – 90% ของจ านวนชดุเครือ่งจักรทัง้หมด ในสว่นของเครือ่งจักรเชา่ บรษัิทมกีาร

เชา่บา้งบางสว่น แต่ถอืเป็นสัดสว่นที่ค่อนขา้งนอ้ยเมือ่เทยีบกับจ านวนเครือ่งจักรทีเ่ป็นของ
บรษัิท 

 

ค าถาม : นายเอญิ สรุยิะฉาย สอบถามเพิม่เตมิว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมา และปี 2557 บรษัิทมีการตัง้
งบประมาณลงทนุอยา่งไร  

ค าตอบ : ฝ่ายบรหิารชีแ้จงวา่ ในปี 2556 บรษัิทก าหนดงบลงทนุไวท้ี ่65 ลา้นบาท (สว่นใหญ่จะเป็นการ

ลงทนุในเครือ่งจักรและอุปกรณ์ส าหรับงานก่อสรา้ง) ใชเ้งนิลงทุนจรงิประมาณ 45 ลา้นบาท 
และในปี 2557 บรษัิทก าหนดงบลงทนุไวท้ี ่55 ลา้นบาท ซึง่งบลงทนุสว่นใหญ่ยังคงเป็นกลุ่ม
เครือ่งจักรและอปุกรณ์ส าหรับงานกอ่สรา้งเชน่เดยีวกับปี 2556 

 
ค าถาม : นายเอญิ สรุยิะฉาย สอบถามเพิม่เตมิวา่ บรษัิทมโีครงการจะลงทุนในต่างประเทศบา้งหรอืไม ่

อยา่งไร 
ค าตอบ : ฝ่ายบรหิารชีแ้จงว่า ทีผ่่านมาบรษัิทไดท้ าการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในประเทศ

พมา่ แตจ่ากการพจิารณาถงึขอ้ดี-ขอ้เสยี และความเสีย่งต่างๆแลว้ รวมถงึจากการทีป่รมิาณ

งานภายในประเทศยังอยู่ในระดับที่ค่อนขา้งสูงอยู่ ท าใหบ้ริษัทตัดสนิใจที่จะชะลอแผน
ดังกลา่วออกไปกอ่น  

 

เมือ่ไมม่คี าถามหรอืความเห็นจากผูถ้อืหุน้ท่านใดอกี ประธานจงึกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุคนทีม่ารว่ม
ประชมุและแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่าค าอธบิายทีฝ่่ายบรหิารไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชมุในทุกประเด็นนั้นมเีจตนาเพือ่
สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกับธรุกจิของบรษัิท และไมม่เีจตนาทีจ่ะสรา้งผลกระทบในทางใดทางหนึง่ตอ่ราคาหุน้ของ

บรษัิท จากนัน้จงึกลา่วปิดการประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา  15.30 น. 

 
      
     

 
 
ลงชือ่  ........................................  ประธานทีป่ระชมุ 

                (นายเสร ีจนิตนเสร)ี 
 

 
       

ลงชือ่  ....................................  เลขานุการทีป่ระชมุ 

                     (นางสาวฐติมิา เตยีวประทปี) 




