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สิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
ของ 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
                      

ประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 28 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น.  ณ  ห้องซากุระ อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 ซอยประสาน
มิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะรวมจํานวน 150 ราย นับจํานวนหุ้นได้ท้ังสิ้น 253,765,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.09 ของจํานวนหุ้นท้ังหมด ซ่ึง
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 

 
ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นําเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพ่ือความปลอดภัย

ของผู้เข้าร่วมประชุม 
 
จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายท่ีเข้าร่วมการ

ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้ 
 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายเสรี จินตนเสรี    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  
2. นายปัญจะ เสนาดิสัย  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวินิต ช่อวิเชียร   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
8. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
     กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน 
9. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์  กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
     กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบํารุง 
9. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย  กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายงานวิศวกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมคิด เตียตระกูล  ผู้สอบบัญชี  บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด 
2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล  ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด 
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ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม 

รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 7 ท่ีส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอ่ืนใด ประธานจึงเร่ิมดําเนินการประชุม
ตามวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 
 จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ซ่ึงจัดทําโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ได้รายงานว่า บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ท้ังนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ท่ี 91.17 คะแนน  
 นอกจากนี้ บริษัทได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes Asia ให้ได้รับรางวัล Best under a Billion โดยคัดเลือก
จากบริษัทกว่า 17,000 บริษัทในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซ่ึงมีบริษัทท่ีได้รับคัดเลือกท้ังหมด 200 บริษัท โดยบริษัทจาก
ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลมีท้ังหมด 9 บริษัท และไพลอนเป็นเพียงบริษัทเดียวใน mai ท่ีได้รับรางวัลนี้ ท้ังนี้ รางวัล Best 
under a Billion จะมอบให้แก่บริษัทมหาชนที่มีรายได้ต่อปีระหว่าง 5 ล้านถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยต้องเป็น
บริษัทท่ีมีผลประกอบการดีเด่นและมีสถานะทางการเงินท่ีม่ันคง 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

  
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2557 ท่ีได้
บันทึกถูกต้องตรงตามมติของท่ีประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 1) 
ให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง  

 
ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ดังกล่าว 
 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 
เห็นด้วย 150 ราย จํานวน 253,765,492 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
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วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

ประธานมอบหมายให้นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการจัดการ
และการเงินเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 ให้ท่ีประชุมทราบ 

 
นายบดินทร์ แสงอารยะกุล รายงานว่าในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างรวม 

1,368 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจํานวน 74 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.7 โดยงานภาครัฐท่ีสําคัญได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภา โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง (ส่วนงานฐานราก) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย(ปรับปรุงสถานีสูบน้ําและก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล.คลองเลนเปน) โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.
ส.ล.และ สถานีสูบน้ําคลองทรงกระเทียมจากซอยโชคชัย4 ถึงคลองจั่น ส่วนโครงการภาคเอกชนท่ีสําคัญ ได้แก่ โครงการ 
Landmark Waterfront โครงการอาคารสํานักงานสุขุมวิท 62 โครงการคณาพญา เรสสิเดินซ์ โครงการเดอะนิชโมโน รัช
วิภา โครงการเดอะ วัน ฟีนิกซ์ เพลส โครงการยูดีไลท์ พระราม 3 โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.พฤกษา เรียล
เอสเตท โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ โครงการคอนโดมีเนียมของกลุ่ม อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ เป็นต้น   

สําหรับ ปี 2557 ผลประกอบการเมื่อรวมกับบริษัทย่อยมีกําไรเบ็ดเสร็จ 192 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.01 ของ
รายได้รวม เป็นกําไรเบ็ดเสร็จส่วนของบริษัท 195.30 ล้านบาท และขาดทุนท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.8 ล้านบาท  

สําหรับฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,265 ล้านบาท 
หนี้สินรวม 381 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 884 ล้านบาท โดยในส่วนเฉพาะของบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 
873 ล้านบาท ท้ังนี้  ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.43 เท่า อัตราส่วนสภาพ
คล่อง (Current Ratio) 2.73 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 26.32 

 
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มี

คําถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบปีท่ีผ่านมาตามที่รายงาน 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาตามที่รายงาน 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2557 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 
ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2557 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงได้ผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วย
หมายเลข 2) 

 
ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจําปี 2557 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือ

ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับงบการเงินประจําปี 2557 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปี 2557 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 
เห็นด้วย 150 ราย จํานวน 253,765,492 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 โดยจ่ายเป็น  

เงินสด  
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2557 

เป็นจํานวนเงิน 184,112,831 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
การจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 9,888,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมท้ังสิ้น 181,037,171.50 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 98 ของกําไรสุทธิซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท 
ซ่ึงจัดสรรจากผลประกอบการปี 2557 จํานวน 174,224,831 บาท และจัดสรรจากกําไรสะสมยกมาต้นปีอีกจํานวน 
6,812,340.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน ท้ังนี้กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 
22 พฤษภาคม 2558 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มี
คําถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลดัง
รายละเอียดตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 
 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 
1. จัดสรรเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย 9,888,000 บาท  
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 181,037,171.50 บาท  

  
 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวัน
ศุกร์ท่ี 22 พฤษภาคม 2558  โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
เห็นด้วย 150 ราย จํานวน 253,765,492 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

 
วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนท่ีกรรมการท่ีออกตามวาระ 



 
 

 หน้า 11 
 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 21 กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกคร้ัง จะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งเป็น
จํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการท่ีจะออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียน
บริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซ่ึงในปี 2558 นี้นับเป็นปี
ท่ี 10 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวนท้ังสิ้น 4 ท่าน 
ประกอบด้วย  

1. นายชัยพัฒน์  สหัสกุล  กรรมการอิสระ 
2. นายบดินทร์  แสงอารยะกุล กรรมการ 
3. นายสมศักด์ิ  วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ 
4. นายพิสันต์ิ  ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ 

 
 ท้ังนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2557 จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2558 เพ่ือเป็นการส่งเสริมหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและคํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานท่ีผ่านมาของกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 4 ท่าน และเสนอให้กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 
 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งต้ัง ประธานจึงเชิญให้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระท้ัง 4 ท่านออกจากห้อง
ประชุม  

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในวาระนี้จะพิจารณาแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนท่ี
จัดเตรียมไว้ให้ โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว จะระบรุายชื่อของกรรมการท้ัง 4 ท่านข้างต้น นอกจากนี้บัตรลงคะแนนจะ
แบ่งการลงคะแนนเป็น 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
ตามที่ประสงค์ โดยวิธีการตามท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีท่ี ก.ล.ต.ยอมรับให้ปฏิบัติได้ เพ่ือให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาใน
การรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึง
ปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าดํารง
ตําแหนง่อีกคร้ังหนึ่ง 
 
 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 4 ท่าน ได้แก่ นาย
ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ และนายพิ
สันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ังหนึ่งโดยมีคะแนนเสียงสําหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
 นายชัยพัฒน์ สหัสกุล 

เห็นด้วย 150 ราย จํานวน 253,765,492 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล  
เห็นด้วย 150 ราย จํานวน 253,765,492 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100



 
 

 หน้า 12 
 

ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

  
นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์  

เห็นด้วย 150 ราย จํานวน 253,765,492 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย 
เห็นด้วย 150 ราย จํานวน 253,765,492 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

 
จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการท้ัง 4 ท่านกลับเข้าท่ีประชุม  

 
วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 

 
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานท่ีคณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของ
ธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 
                   ป ี2558 

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

 ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้ 
2. ค่าเบี้ยประชุม 

     ปี 2558 
          (บาทต่อคร้ัง) 

-  กรรมการ                  5,000   
-  กรรมการตรวจสอบ                   5,000 
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              5,000 
 

3. โบนัสเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ท้ังนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 
 



 
 

 หน้า 13 
 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือ
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558  

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2558 

ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

เห็นด้วย 150 ราย จํานวน 253,765,492 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2558 
 

ประธานมอบหมายให้ นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นําเสนอรายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 
นายปัญจะ เสนาดิสัย แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

แต่งต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3322 หรือนายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5 โดยผู้สอบ
บัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 715,000 บาท สําหรับบริษัท และ 260,000 บาท 
สําหรับบริษัทย่อย ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนในการตรวจสอบเช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงจะเรียกเก็บตาม
จริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยท่ีผ่านมาผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ได้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพท่ีดี ค่าตอบแทนท่ีเสนอมีความเหมาะสมกับงาน รวมถึง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติท่ีขัดแย้งกับ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอ่ืนๆ แก่บริษัท และบริษัทย่อย และ
ไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด 

 
ท้ังนี้ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหาผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษัท  แกรนท์ ธอนตัน จํากัด แทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 
และในกรณีท่ีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอ่ืนแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีแทน  
  
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือ
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี 
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 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3322 หรือนายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน 
จํากัดเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5 และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท  แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด แทนได้ 
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีท่ีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ไม่สามารถจัดหา
ผู้สอบบัญชีอ่ืนแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีอ่ืนแทน โดยกําหนดค่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2558 ดังนี้  
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2558  
(บาท) 

ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 715,000 

ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลอน (บริษัทย่อย) 260,000
 

ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริง
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี  

 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

เห็นด้วย 150 ราย จํานวน 253,765,492 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนๆให้ท่ีประชุมพิจารณา เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนใดให้
ท่ีประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและ/
หรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้ 

 
คําถาม :     คุณภูมิรพี อนันทสิงห์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ผู้บริหารฯ มีมุมมอง

เกี่ยวกับทิศทาง ธุรกิจของบริษัทฯในอนาคตอย่างไร? 
คําตอบ :     ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงให้ความสําคัญกับงานก่อสร้างฐานราก โดยเฉพาะงานเสาเข็มเจาะเป็น

ลําดับแรก โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 บริษัทฯก็ได้เพ่ิมกําลังการผลิตโดยซ้ือรถเครนเจาะระบบไฮ
ดรอลิคเพ่ิมจํานวน 2 ชุด และรถเครนตีนตะขาบจํานวน 1 ชุด ในส่วนของธุรกิจใหม่ บริษัทฯอยู่ระหว่าง
ศึกษาข้อมูลในหลายๆธุรกิจ รวมถึงศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปถึงแนวทาง
ท่ีชัดเจน สําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในภาพรวมรวมถึงงานเสาเข็มเจาะ บริษัทฯเชื่อว่ายังมีโอกาสเติบโต 
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งานภาคเอกชนยังมีออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ท้ังนี้น่าจะต้องข้ึนกับการผลักดันโครงการลงทุนก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆของภาครัฐเป็นสําคัญด้วย 

คําถาม : คุณภูมิรพี สอบถามเพิ่มเติมว่า สถานะความคืบหน้าในการเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นกับ IOD 
ของบริษัท ณ ปัจจุบัน เป็นอย่างไร 

คําตอบ : คุณเสรี จินตนเสรี (ประธานกรรมการ) ชี้แจงเบื้องต้นว่า ในภาพรวม บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยยึดหลัก
สําคัญ 2 ประการคือความซ่ือสัตย์ และประสิทธิภาพ โดยตลอดเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยึดถือแนวทาง
ดังกล่าวเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 
ฝ่ายบริหาร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทําเอกสารและขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทในการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต 
 

คําถาม : คุณปรัชญา เตียวเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าผู้บริหารฯ มีมุมมองเกี่ยวกับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
อย่างไร? อัตราความสําเร็จในการประมูลงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร? 

คําตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะในปี 2558 มีการแข่งขันท่ีสูงข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา ส่วน
หนึ่งเกิดจากการท่ีโครงการก่อสร้างของภาครัฐยังไม่ออกมา ซ่ึงหากในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2558 งานภาครัฐ
มีออกมาต่อเนื่องมากขึ้น น่าจะทําให้สถานการณ์โดยรวมปรับตัวไปในทิศทางท่ีดีข้ึน สําหรับอัตราความสําเร็จ
ในการประมูลงาน ปรับลดลงจากช่วงปี 2557 เล็กน้อยแต่ไม่ได้เป็นสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้
ความสําคัญกับการรักษาระดับปริมาณงานในมือ (Backlog) ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ทําให้บริษัทฯ ยังไม่ได้
รับผลกระทบมากนัก 

 
คําถาม : คุณปรัชญา สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน สถานการณ์ของบริษัทย่อย (บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด) เป็นอย่างไร? 
คําตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า สําหรับบริษัทย่อย ในปัจจุบันโครงการในกลุ่มงานระบบระบายน้ําซ่ึงประสบปัญหา

ขาดทุนได้ทยอยจบโครงการท้ังหมดแล้ว ส่วนกลุ่มงานคลังสินค้าและโรงงาน ยังมีการเข้าประมูลงานอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีแผนจะปรับโครงสร้างของบริษัทย่อย ท้ังในส่วนของโครงสร้างการทํางาน
และโครงสร้างบริษัท  

 
คําถาม : คุณปรัชญา สอบถามเพิ่มเติมว่า ความคืบหน้าในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศเป็นอย่างไร? 
คําตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล โดยยังไม่ได้มีข้อสรุปท่ีชัดเจน 
 
คําถาม : คุณปรัชญา สอบถามเพิ่มเติมว่า แผนการย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จาก mai เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นอย่างไรบ้าง? 
คําตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ในการพิจารณาเงื่อนไขเบื้องต้น บริษัทฯถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ท่ีตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ท้ังหมด และจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯได้ย่ืนเอกสาร 56-1 ให้ทาง กลต.
พิจารณาแล้ว และอยู่ระหว่าง กลต.พิจารณา โดยคาดว่าข้ันตอนท้ังหมดจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 – 2 
ไตรมาสต่อจากนี้ 
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คําถาม : คุณสุนันทา ชาวอณาจิณ ผู้รับมอบฉันทะ อยากให้ผู้บริหารฯ อธิบายถึงระยะเวลารับประกันผลงานสําหรับ
งานเสาเข็มเจาะ? 

คําตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า โดยปกติเงื่อนไขการประมูลงานภาคเอกชนจะกําหนดให้บริษัทฯรับประกันผลงาน
ก่อสร้างเสาเข็มเจาะเป็นระยะเวลา 1 ปี และ 2 ปีสําหรับงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการรับประกัน
ผลงานอาจมีความแตกต่างกันไปตามข้อตกลงในแต่ละโครงการ 

 
เม่ือไม่มีคําถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนท่ีมาร่วมประชุม

และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าคําอธิบายท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมในทุกประเด็นนั้นมีเจตนาเพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และไม่มีเจตนาท่ีจะสร้างผลกระทบในทางใดทางหนึ่งต่อราคาหุ้นของบริษัท จากนั้นจึงกล่าวปิด
การประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา  10.30 น. 

      
     

 
 
ลงชื่อ  ........................................  ประธานท่ีประชุม 

                (นายเสรี จินตนเสรี) 
 
 
       

ลงชื่อ  .........................................  เลขานุการท่ีประชุม 
                     (นางสาวฐิติมา เตียวประทีป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




