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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

ของ 

บรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 

                      

 

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น.  ณ  หอ้งซากรุะ อาคารจัสมนิ เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร 

(สุขุมวทิ 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  มีผูถ้ือหุน้มาประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม

จ านวน 150 ราย นับจ านวนหุน้ไดทั้ง้สิน้ 253,765,492 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.09 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ซึง่ครบเป็นองค์ประชุม

ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ โดยมนีายเสรี จนิตนเสร ีประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุ 

 

กอ่นเปิดการประชุม บริษัทไดน้ าเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของหอ้งประชมุเพื่อความปลอดภัยของ

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

 

จากนัน้ ประธานกลา่วเปิดประชมุ และแนะน ากรรมการ ผูส้อบบัญช ีและที่ปรกึษาทางกฎหมายท่ีเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือ

หุน้ดังนี้ 

 

กรรมการบรษัิทที่เขา้ร่วมประชมุ 

1. นายเสรี จินตนเสรี     กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ  

2. นายปัญจะ เสนาดสัิย   กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายวนิิต ชอ่วเิชยีร    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการสรรหา 

      และพจิารณาค่าตอบแทน 

4. นายชัยพัฒน์ สหัสกลุ   กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  

     กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

5. นายวงศชั์ย แสงอารยะกลุ   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

6. นายชเนศวร์ แสงอารยะกลุ   กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / 

      กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

7. นายบดนิทร์ แสงอารยะกลุ   กรรมการ / กรรมการบรหิาร / 

      กรรมการรองผูจ้ัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงนิ 

8. นายสมศักดิ ์วริยิะพพัิฒน์   กรรมการ / กรรมการบรหิาร / 

      กรรมการรองผูจ้ัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

9. นายพสัินติ ์ศริิศขุสกลุชัย   กรรมการ / กรรมการบรหิาร / 

กรรมการรองผูจ้ัดการใหญ่ - ฝ่ายงานวศิวกรรม 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

1. นายสมคดิ เตยีตระกลู   ผูส้อบบัญช ี บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด 

2. นางนิตยา เกยีรตเิสรีกลุ   ทีป่รกึษาทางกฎหมาย   บรษัิท บางกอกแอท็เทอนี จ ากัด 
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 กอ่นเริม่ประชมุ ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบถงึวธิปีฏบิัตใินการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม รายละเอยีด

ปรากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 7 ทีส่ง่ไปพรอ้มหนังสือเชญิประชมุ และประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามรายละเอยีดและ

ขอ้สงสัยตา่งๆ เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถามรายละเอยีดอืน่ใด ประธานจงึเริม่ด าเนนิการประชมุตามวาระการประชุม ดังตอ่ไปน้ี 

 

 วาระที ่1 เร ือ่งทีป่ระธานแจง้เพือ่ทราบ 

 

 จากการประเมนิคณุภาพการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 ซึง่จัดท าโดยสมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย สนับสนุน

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได ้

รายงานวา่ บรษัิท ไพลอน จ ากดั (มหาชน) มคีะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ค าแนน ทัง้น้ีคะแนน

เฉลีย่ของบรษัิทจดทะเบยีนโดยรวมอยูท่ี ่ 91.17 คะแนน  

 นอกจากน้ี บรษัิทไดรั้บคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes Asia ใหไ้ดรั้บรางวัล Best under a Billion โดยคัดเลือกจาก

บรษัิทกวา่ 17,000 บรษัิทในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ซึง่มีบริษัทที่ไดรั้บคัดเลอืกทัง้หมด 200 บรษัิท โดยบริษัทจากประเทศไทย

ทีไ่ดรั้บรางวลัมทัีง้หมด 9 บรษัิท และไพลอนเป็นเพียงบรษัิทเดียวใน mai ที่ไดรั้บรางวัลน้ี ทัง้น้ี รางวัล Best under a Billion จะ

มอบใหแ้กบ่รษัิทมหาชนทีม่รีายไดต้อ่ปีระหวา่ง 5 ลา้นถงึ 1,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยตอ้งเป็นบรษัิทที่มีผลประกอบการดีเด่น

และมสีถานะทางการเงนิทีม่ั่นคง 

 

มตทิีป่ระชุม : ทีป่ระชมุรับทราบ 

  

วาระที ่2 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 

 

ประธานเสนอรายงานการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2557 ที่ไดบ้ันทึก

ถกูตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชมุ และไดจั้ดส่งใหผู้ถ้ือหุน้แลว้พรอ้มหนังสือเชญิประชุม (สิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 1) ใหท้ี่ประชุม

พจิารณารับรอง  

 

ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้พจิารณารับรองรายงานการประชมุดังกล่าว 

 

มตทิีป่ระชุม : ที่ประชุมพจิารณาแลว้มีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 ดว้ยคะแนนเสยีง

เป็นเอกฉันท ์ดังน้ี 

 

เห็นดว้ย 150 ราย จ านวน 253,765,492 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่3 รายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

 

ประธานมอบหมายใหน้ายบดนิทร์ แสงอารยะกลุ กรรมการและกรรมการรองผูจ้ัดการใหญ่ ฝ่ายการจัดการและการเงนิ

เป็นผูร้ายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2557 ใหท้ีป่ระชมุทราบ 

 

นายบดนิทร ์แสงอารยะกลุ รายงานวา่ในปี 2557 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีรายไดจ้ากการรับจา้งกอ่สรา้งรวม 1,368 ลา้น
บาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปีกอ่นจ านวน 74 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.7 โดยงานภาครัฐที่ส าคัญไดแ้ก ่โครงการกอ่สรา้งอาคาร

รัฐสภา โครงการกอ่สรา้งรถไฟฟ้าสายสแีดง (ส่วนงานฐานราก) โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้าดา้นใตค้ลองภาษีเจรญิถงึคลอง
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สนามชัย(ปรับปรุงสถานีสูบน ้าและกอ่สรา้งเขื่อน ค.ส.ล.คลองเลนเปน) โครงการก่อสรา้งเขื่อน ค.ส.ล.และ สถานีสูบน ้าคลอง

ทรงกระเทยีมจากซอยโชคชัย4 ถงึคลองจ่ัน ส่วนโครงการภาคเอกชนที่ส าคัญ ไดแ้ก ่โครงการ Landmark Waterfront โครงการ

อาคารส านักงานสุขุมวทิ 62 โครงการคณาพญา เรสสิเดินซ์ โครงการเดอะนิชโมโน รัชวภิา โครงการเดอะ วัน ฟีนิกซ์ เพลส 

โครงการยดูไีลท์ พระราม 3 โครงการคอนโดมเินียมของกลุม่ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท โครงการคอนโดมเินียมของกลุ่ม บมจ.

เอเชีย่นพร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์โครงการคอนโดมเินียมของกลุม่ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์โครงการคอนโดมีเนียม

ของกลุม่ อนันดา ดเีวลลอปเมนท ์เป็นตน้   

ส าหรับ ปี 2557 ผลประกอบการเมือ่รวมกบับรษัิทยอ่ยมกี าไรเบ็ดเสร็จ 192 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.01 ของรายไดร้วม 

เป็นก าไรเบ็ดเสร็จส่วนของบรษัิท 195.30 ลา้นบาท และขาดทนุทีเ่ป็นสว่นของผูถ้ือหุน้สว่นนอ้ย 2.8 ลา้นบาท  

ส าหรับฐานะทางการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทและบรษัิทย่อยมีสนิทรัพย์รวม 1,265 ลา้นบาท หน้ีสนิรวม 

381 ลา้นบาท และสว่นของผูถ้อืหุน้รวม 884 ลา้นบาท โดยในสว่นเฉพาะของบรษัิทมีส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับ 873 ลา้นบาท ทัง้น้ี  

ตามงบการเงนิรวมบรษัิทมีอัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับ 0.43 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 2.73 

เทา่ และอตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้อยู่ทีร่อ้ยละ 26.32 

 

จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ปรากฏวา่ไม่มคี าถามหรือ

ความเห็นเป็นอยา่งอืน่ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่

รายงาน 

 

มตทิีป่ระชุม : ทีป่ระชมุรับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมาตามที่รายงาน 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2557 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

 

ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจ าปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งไดผ้่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิท คอื บรษัิท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด และไดผ้า่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

โดยแสดงอยูใ่นรายงานประจ าปีของบรษัิท ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสือเชญิประชมุ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 2) 

 

ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถ้ือหุน้อนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2557 สิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ีค าถามหรือความเห็น

เป็นอยา่งอืน่ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตเิกีย่วกับงบการเงนิประจ าปี 2557 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 

มตทิีป่ระชุม : ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2557 สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดว้ยคะแนน

เสยีงเป็นเอกฉันท ์ ดังน้ี 

 

เห็นดว้ย 150 ราย จ านวน 253,765,492 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนนิงานประจ าปี 2557 โดยจ่ายเป็น  

เงนิสด  

ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแลว้ บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2557 เป็น

จ านวนเงนิ 184,112,831 บาท โดยคณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้ือหุน้อนุมัตกิารจัดสรรเงนิ

ส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,888,000 บาท และจ่ายเงนิปันผลรวมทัง้สิน้ 181,037,171.50 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 98 ของก าไร

สุทธซิึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ 0.50 บาท ซึ่งจัดสรรจากผล

ประกอบการปี 2557 จ านวน 174,224,831 บาท และจัดสรรจากก าไรสะสมยกมาตน้ปีอกีจ านวน 6,812,340.50 บาท ใหแ้กผู่ถ้ือ

หุน้ทีม่รีายชือ่ในสมดุทะเบยีนในวนัปิดสมดุทะเบยีน ทัง้น้ีก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัศกุร์ที ่22 พฤษภาคม 2558 

จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ปรากฏวา่ไม่มคี าถามหรือ

ความเห็นเป็นอยา่งอืน่ ประธานจงึเสนอใหท้ี่ประชุมลงมตเิกีย่วกับการจัดสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลดังรายละเอยีดตามที่กล่าวมา

ขา้งตน้ 

 

มตทิีป่ระชุม : ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตใิหจั้ดสรรก าไรและจา่ยเงนิปันผล ดังน้ี 

1. จัดสรรเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย 9,888,000 บาท  

2. จา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอัตรา 0.50 บาทตอ่หุน้ รวมเป็นเงนิ 181,037,171.50 บาท  

  

 โดยจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่รีายชือ่ในสมุดทะเบียนในวันปิดสมดุทะเบียน และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันศุกร์ที ่

22 พฤษภาคม 2558  โดยมคีะแนนเสยีง ดังน้ี 

 

เห็นดว้ย 150 ราย จ านวน 253,765,492 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่6 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการแทนทีก่รรมการทีอ่อกตามวาระ 

 ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บังคับของบริษัทฯ 

ขอ้ 21 ก าหนดว่าในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีทุกครั้ง จะตอ้งมกีรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม

ของจ านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทใหใ้ชว้ธิจัีบสลาก 

สว่นปีตอ่ไป ใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซึง่ในปี 2558 น้ีนับเป็นปีที ่10 นับจากบริษัทแปรสภาพ

เป็นบรษัิทมหาชนจ ากัด และมกีรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวนทัง้สิน้ 4 ทา่น ประกอบดว้ย  

 

1. นายชัยพัฒน์  สหัสกลุ  กรรมการอสิระ 

2. นายบดนิทร ์ แสงอารยะกลุ กรรมการ 

3. นายสมศักดิ ์ วริยิะพพัิฒน์ กรรมการ 

4. นายพสัินติ ์  ศริศิขุสกลุชับ กรรมการ 

 

 ทัง้น้ี บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รับการคัดเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสรมิหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ีและ

ค านึงถึงความส าคัญของผูถ้ือหุน้ตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดเสนอชื่อเขา้มาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาคุณสมบัต ิประสบการณ์ 

ความรู ้ความสามารถและผลงานทีผ่า่นมาของกรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 4 ท่าน และเสนอใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกี

วาระหนึง่  



      

หนา้ 5 / 9  

 

 เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการแต่งตั ้ง ประธานจึงเชิญใหก้รรมการที่ตอ้งออกตามวาระทัง้ 4 ท่านออกจากหอ้ง

ประชมุ  

ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าในวาระน้ีจะพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใชบั้ตรลงคะแนนที่

จัดเตรียมไวใ้ห ้โดยบัตรลงคะแนนเสยีงดังกล่าว จะระบุรายชื่อของกรรมการทัง้ 4 ท่านขา้งตน้ นอกจากน้ีบัตรลงคะแนนจะแบง่

การลงคะแนนเป็น 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง” ดังนั้นจงึขอใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนตามที่ประสงค ์

โดยวธิกีารตามที่กล่าวมาขา้งตน้เป็นวธิีที่ ก.ล.ต.ยอมรับใหป้ฏบัิตไิด ้เพื่อใหบ้ริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตร

ลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ปรากฏวา่ไม่มีค าถามหรือ

ความเห็นเป็นอยา่งอืน่ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้หนึง่ 

 

 มตทิีป่ระชุม : ที่ประชุมไดพ้จิารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ใหก้รรมการที่ออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก ่นายชัยพัฒน์ 

สหัสกลุ กรรมการอสิระ นายบดนิทร์ แสงอารยะกลุ กรรมการ นายสมศักดิ ์วริยิะพพัิฒน์ กรรมการ และนายพสัินติ์ ศริศิุขสกลุชัย 

กรรมการ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้หนึง่โดยมคีะแนนเสยีงส าหรับกรรมการเป็นรายบคุคล ดังน้ี 

 

 นายชยัพฒัน ์สหสักุล 

เห็นดว้ย 150 ราย จ านวน 253,765,492 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

นายบดนิทร ์แสงอารยะกุล  

เห็นดว้ย 150 ราย จ านวน 253,765,492 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

  

นายสมศกัด ิ ์วริยิะพพิฒัน ์ 

เห็นดว้ย 150 ราย จ านวน 253,765,492 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

นายพสินัต ิ ์ศริศิขุสกุลชยั 

เห็นดว้ย 150 ราย จ านวน 253,765,492 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

จากนัน้ประธานไดเ้ชญิกรรมการทัง้ 4 ทา่นกลับเขา้ทีป่ระชมุ  

 

 

 

 

 



      

หนา้ 6 / 9  

วาระที ่7 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

 

ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการจาก

สถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผดิชอบ และเปรียบเทยีบกับขอ้มูลค่าตอบแทนของธุรกจิในประเภทและ

ขนาดเดยีวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2558 ดังน้ี 

 

1. คา่ตอบแทนรายเดอืน 

                   ปี 2558 

           (บาทตอ่เดอืน) 

-  ประธานกรรมการบรษัิท                50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ           25,000 

-  กรรมการ                   21,000 

 ยกเวน้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทจะไม่มสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทนรายเดอืนน้ี 

 

2. คา่เบีย้ประชมุ 

     ปี 2558 

          (บาทตอ่ครัง้) 

-  กรรมการ                  5,000   

-  กรรมการตรวจสอบ                   5,000 

-  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน                          5,000 

 

3. โบนัสเป็นวงเงนิไมเ่กนิ 3,000,000 บาท ทัง้น้ีมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาจัดสรร 

 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ีค าถามหรือความเห็น

เป็นอยา่งอืน่ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตเิกีย่วกับคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558  

 

มตทิีป่ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมตเิป็นเอกฉันท์ใหก้ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2558 ตามที่

ประธานเสนอดว้ยคะแนนเสยีงดังน้ี 

 

เห็นดว้ย 150 ราย จ านวน 253,765,492 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2558 

 

ประธานมอบหมายให ้นายปัญจะ เสนาดสัิย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดที่เกีย่วขอ้งใน

การพจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
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นายปัญจะ เสนาดิสัย แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบวา่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาแต่งตั้ง    

นายสมคิด เตยีตระกลู ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ

นายธรีศักดิ ์ฉ่ัวศรีสกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6624 หรอืนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ ์ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แห่ง

บรษัิท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทประจ าปี 2558 ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 โดยผูส้อบบัญชีไดเ้สนอค่าบรกิาร

ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงนิ 715,000 บาท ส าหรับบริษัท และ 260,000 บาท ส าหรับบริษัทย่อย ซึง่ไม่รวม

ค่าใชจ้่ายอืน่ในการตรวจสอบเช่น ค่าจัดพมิพ์งบการเงนิ ค่าพาหนะ เป็นตน้ ซึง่จะเรียกเก็บตามจรงิแต่ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของคา่

สอบบัญช ีโดยท่ีผา่นมาผูส้อบบัญชขีองบรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด ไดป้ฏบิัตงิานตามมาตรฐานวชิาชพีที่ดี ค่าตอบแทนที่เสนอ

มคีวามเหมาะสมกบังาน รวมถงึ ผูส้อบบัญชดัีงกล่าวไม่มีคุณสมบัตทิี่ขัดแยง้กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นอกจากน้ีผูส้อบบัญชีไม่ไดใ้หบ้ริการอื่นๆ แกบ่รษัิท และบรษัิทย่อย และไมม่ีความสัมพันธ์ และ/ หรือ มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท 

บรษัิทยอ่ย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

ทัง้น้ีในกรณีท่ีผูส้อบบัญชดีังกลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบัิตงิานไดใ้หบ้รษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชี

รับอนุญาตอืน่ของ บรษัิท  แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด แทน โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทกอ่น และในกรณีที่

บรษัิท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด ไม่สามารถจัดหาผูส้อบบัญชีอืน่แทนได ้ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี

แทน  

  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ีค าถามหรือความเห็น

เป็นอยา่งอืน่ ประธานจงึเสนอใหท่ี้ประชมุลงมตเิกีย่วกบัการแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญช ี

  

 มตทิีป่ระชุม : ที่ประชุมพจิารณาแลว้มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตใิหแ้ตง่ตัง้นายสมคดิ เตียตระกลู ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนายธีรศักดิ ์ฉ่ัวศรีสกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต

เลขที่ 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ ์ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัดเป็น ผูส้อบ

บัญชขีองบริษัทประจ าปี 2558 ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 และในกรณีที่ผูส้อบบัญชดัีงกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท  

แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของบรษัิท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด แทนได ้โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอน ตัน จ ากัด ไม่สามารถจัดหาผูส้อบบัญชีอื่นแทนได ้ให ้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีอืน่แทน โดยก าหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและ

บรษัิทยอ่ยประจ าปี 2558 ดังน้ี  

 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี
ปี 2558  

(บาท) 

คา่สอบบัญช ีบมจ.ไพลอน 715,000 

คา่สอบบัญช ีบจ. เอก็ซลิอน (บรษัิทยอ่ย) 260,000 

 

ทัง้น้ีไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน่ในการตรวจสอบ เชน่ ค่าจัดพมิพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นตน้ ซึง่จะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่

เกนิรอ้ยละ 10 ของคา่สอบบัญช ี  
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ดว้ยคะแนนเสยีงดังน้ี 

 

เห็นดว้ย 150 ราย จ านวน 253,765,492 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเร่ืองอืน่ๆใหท้ี่ประชุมพจิารณา เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองอืน่ใดใหท้ี่

ประชมุพจิารณา ประธานจงึเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมซักถามหรือเสนอขอ้คดิเห็นในเรื่องต่างๆ โดยมผีูถ้ือหุน้ซักถามและ/หรือเสนอ

ขอ้คดิเห็นดังน้ี 

 

ค าถาม :     คณุภมูริพี อนันทสงิห ์ผูรั้บมอบฉันทะจาก สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามวา่ ผูบ้รหิารฯ มมีมุมองเกีย่วกับ 

     ทศิทาง ธรุกจิของบรษัิทฯในอนาคตอย่างไร? 

ค าตอบ :     ฝ่ายบรหิารชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ ยังคงใหค้วามส าคัญกับงานกอ่สรา้งฐานราก โดยเฉพาะงานเสาเข็มเจาะเป็นล าดับแรก 

โดยในชว่งไตรมาสแรกของปี 2558 บริษัทฯก็ไดเ้พิม่ก าลังการผลติโดยซื้อรถเครนเจาะระบบไฮดรอลคิเพิม่จ านวน 

2 ชดุ และรถเครนตีนตะขาบจ านวน 1 ชุด ในส่วนของธุรกจิใหม่ บริษัทฯอยู่ระหว่างศกึษาขอ้มูลในหลายๆธุรกจิ 

รวมถึงศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มขีอ้สรุปถึงแนวทางที่ชัดเจน ส าหรับอตุสาหกรรม

กอ่สรา้งในภาพรวมรวมถึงงานเสาเข็มเจาะ บริษัทฯเชื่อว่ายังมีโอกาสเติบโต งานภาคเอกชนยังมีออกมาอย่าง

ต่อเน่ือง แต่ทัง้น้ีน่าจะตอ้งขึน้กับการผลักดันโครงการลงทนุกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆของภาครัฐเป็นส าคัญ

ดว้ย 

 

ค าถาม : คณุภมูริพี สอบถามเพิม่เตมิวา่ สถานะความคืบหนา้ในการเขา้ร่วมการต่อตา้นการทจุรติคอรัปชั่นกบั IOD ของบริษัท 

ณ ปัจจบัุน เป็นอย่างไร 

ค าตอบ : คุณเสรี จนิตนเสรี (ประธานกรรมการ) ชี้แจงเบื้องตน้ว่า ในภาพรวม บริษัทฯ ประกอบธรุกจิโดยยดึหลักส าคัญ 2 

ประการคอืความซือ่สัตย ์และประสทิธภิาพ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บรษัิทฯ ยดึถือแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางใน

การด าเนนิธรุกจิของบริษัทฯ 

 

ฝ่ายบรหิาร ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ ปัจจบัุน บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งการจัดท าเอกสารและขออนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัทใน

การประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบัิต ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทจุรติ 

 

ค าถาม : คณุปรัชญา เตยีวเจรญิ ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ผูบ้รหิารฯ มมีมุมองเกีย่วกับสภาพอตุสาหกรรมในปัจจุบันอย่างไร? อัตรา

ความส าเร็จในการประมลูงานในปัจจบุันเป็นอย่างไร? 

ค าตอบ : ฝ่ายบรหิารชีแ้จงวา่ อตุสาหกรรมกอ่สรา้งเสาเข็มเจาะในปี 2558 มีการแข่งขันที่สูงขึน้กวา่ปีที่ผา่นมา ส่วนหนึ่งเกดิ

จากการท่ีโครงการก่อสรา้งของภาครัฐยังไม่ออกมา ซึ่งหากในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 งานภาครัฐมีออกมา

ตอ่เน่ืองมากขึน้ น่าจะท าใหส้ถานการณ์โดยรวมปรับตัวไปในทศิทางที่ดีขึน้ ส าหรับอัตราความส าเร็จในการประมูล

งาน ปรับลดลงจากช่วงปี 2557 เล็กนอ้ยแต่ไม่ไดเ้ป็นสาระส าคัญ นอกจากน้ี บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญกับการรักษา

ระดับปรมิาณงานในมือ (Backlog) ใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม ท าใหบ้รษัิทฯ ยังไมไ่ดรั้บผลกระทบมากนัก 
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ค าถาม : คณุปรัชญา สอบถามเพิม่เตมิวา่ ปัจจุบนั สถานการณ์ของบรษัิทย่อย (บริษัท เอ็กซลิอน จ ากดั) เป็นอย่างไร? 

ค าตอบ : ฝ่ายบรหิารชี้แจงวา่ ส าหรับบรษัิทย่อย ในปัจจบัุนโครงการในกลุม่งานระบบระบายน ้าซึง่ประสบปัญหาขาดทนุได ้

ทยอยจบโครงการทัง้หมดแลว้ สว่นกลุม่งานคลังสนิคา้และโรงงาน ยังมกีารเขา้ประมลูงานอยา่งต่อเน่ือง อย่างไรก็

ตาม บรษัิทฯมแีผนจะปรับโครงสรา้งของบรษัิทยอ่ย ทัง้ในส่วนของโครงสรา้งการท างานและโครงสรา้งบรษัิท  

 

ค าถาม : คณุปรัชญา สอบถามเพิม่เตมิวา่ ความคบืหนา้ในการขยายธรุกจิไปตา่งประเทศเป็นอย่างไร? 

ค าตอบ: ฝ่ายบรหิารชี้แจงวา่ บรษัิทฯ ยังคงอยูร่ะหวา่งการศกึษาขอ้มลู โดยยังไม่ไดม้ขีอ้สรุปทีช่ัดเจน 

 

ค าถาม : คณุปรัชญา สอบถามเพิม่เตมิวา่ แผนการยา้ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จาก mai เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นอย่างไรบา้ง? 

ค าตอบ: ฝ่ายบรหิารชี้แจงวา่ ในการพจิารณาเงือ่นไขเบื้องตน้ บรษัิทฯถอืวา่มคีุณสมบัตคิรบถว้นและผา่นเกณฑท์ี่ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไวทั้ง้หมด และจนถงึปัจจบุัน บรษัิทฯไดย้ื่นเอกสาร 56-1 ใหท้าง กลต.

พจิารณาแลว้ และอยูร่ะหวา่ง กลต.พจิารณา โดยคาดวา่ขัน้ตอนทัง้หมดจะด าเนนิการแลว้เสร็จภายใน 1 – 2 ไตร

มาสตอ่จากน้ี 

 

ค าถาม : คณุสนัุนทา ชาวอณาจณิ ผูรั้บมอบฉันทะ อยากใหผู้บ้รหิารฯ อธบิายถงึระยะเวลารับประกันผลงานส าหรับงาน

เสาเข็มเจาะ? 

ค าตอบ : ฝ่ายบรหิารชี้แจงวา่ โดยปกตเิงื่อนไขการประมูลงานภาคเอกชนจะก าหนดใหบ้รษัิทฯรับประกนัผลงานกอ่สรา้ง

เสาเข็มเจาะเป็นระยะเวลา 1 ปี และ 2 ปีส าหรับงานภาครัฐ อย่างไรกต็าม เงือ่นไขการรับประกันผลงานอาจมคีวาม

แตกต่างกนัไปตามขอ้ตกลงในแตล่ะโครงการ 

 

เมือ่ไมม่คี าถามหรือความเห็นจากผูถ้ือหุน้ท่านใดอกี ประธานจงึกล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกคนที่มาร่วมประชมุและแจง้

ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ค าอธบิายทีฝ่่ายบรหิารไดช้ี้แจงต่อที่ประชมุในทุกประเด็นนั้นมเีจตนาเพื่อสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับธุรกจิของ

บรษัิท และไมม่เีจตนาทีจ่ะสรา้งผลกระทบในทางใดทางหนึง่ต่อราคาหุน้ของบริษัท จากนัน้จงึกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา  10.30 น. 

 

      

     

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

                (นายเสรี จนิตนเสร)ี 

 

 

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

                       (นางสาวฐติมิา เตยีวประทปี) 


