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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
ของ 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
                      

 
ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น.  ณ  ห้องซากุระ อาคารจัสมินซิต้ี เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร 

(สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  มีผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 
161 รายนับจํานวนหุ้นได้ท้ังสิ้น 235,651,390 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.85 ของจํานวนหุ้นท้ังหมด ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นําเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายท่ีเข้าร่วมการประชุม
ผู้ถือหุ้นดังนี้ 

 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายเสรี จินตนเสรี    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  
2. นายปัญจะ เสนาดิสัย   กรรมการอิสระ /  

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
3. นายวินิต ช่อวิเชียร   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ /  

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 

     กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
5. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ /  

     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
7. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 

     กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบํารุง 
8. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 

    กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด 
9. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี  กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สังเกตการณ์ และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

1. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ  ผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด 
2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล  ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด  

(ผู้สังเกตการณ์ และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) 
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 ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม 
รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 7 ท่ีส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
รายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอ่ืนใด ประธานจึงเร่ิมดําเนินการประชุมตามวาระการ
ประชุม ดังต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 
 จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซ่ึงจัดทําโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ได้รายงานว่า บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ท้ังนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ท่ี 92.68 คะแนน 
 นอกจากนี้ได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงการลาออกของกรรมการ รวมถึงการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่
ลาออก ดังนี้  
 นายบดินทร์ แสงอารยะกุล ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีผ่านมา 
ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ัง นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลง
ของนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ซ่ึงจะดํารงตําแหน่งตามวาระท่ีคงเหลือของกรรมการท่ีลาออก โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 23 มีนาคม 
2559 ท่ีผ่านมา โดยคุณสุชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตาม
ข้อบังคับของบริษัทครบถ้วน 
 ท้ังนี้ การแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกโดยมีระยะเวลาดํารงตําแหน่งตามวาระท่ีคงเหลือของกรรมการท่ี
ลาออก เป็นไปตามขอบเขตหน้าท่ีและอํานาจของคณะกรรมการบริษัทท่ีได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 ท่ีได้บันทึก
ถูกต้องตรงตามมติของท่ีประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรอง  

 
ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง

ดังนี้ 
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เห็นด้วย 160 ราย จํานวน 235,650,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003

 
วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

ประธานมอบหมายให้นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําปี 2558 ให้ท่ีประชุมทราบ 

 
นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานว่าในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างรวม 1,221.31 

ล้านบาท   ซ่ึงลดลงจากปีก่อนจํานวน 146.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.71   โดยงานภาครัฐท่ีสําคัญได้แก่ โครงการ 
อาคารจอดรถการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โครงการ อาคาร EGAT Headquarters  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตึก ส.ก. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  โครงการกรมราชองครักษ์  โครงการทางลอด
อุโมงค์ตากสิน โครงการก่อสร้างอาคารทางระบายน้ําเพ่ือป้องกันอุทกภัยฯ จังหวัดตราด  ส่วนโครงการภาคเอกชนท่ีสําคัญ ได้แก่ 
โครงการ Landmark Waterfront  โครงการ Magnolia Waterfront Residence โครงการ The Base Cloud Wongsawang  
โครงการ The One Residence  โครงการ อาคารชินวัตร4  โครงการ United Oversea Bank Operation Center โครงการ
คอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) โครงการ
คอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์  โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
โครงการคอนโดมิเนียมของ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ต้ี  เป็นต้น   

สําหรับ ปี 2558 ด้านผลประกอบการของบริษัทเม่ือรวมกับบริษัทย่อย มีกําไรสําหรับปี 2558 เท่ากับ 184.90 ล้าน
บาท โดยเป็นผลกําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 201.91 ล้านบาท และเป็นผลขาดทุนท่ีเป็นส่วนได้เสียในบริษัทย่อยท่ีไม่
อยู่ในอํานาจควบคุม 17.01 ล้านบาท  

ด้านฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2558  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,163.61 ล้านบาท หนี้สิน
รวม 252.57 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 911.04 ล้านบาท ท้ังนี้  ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นเท่ากับ 0.28 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio เท่ากับ 3.64 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ี
ร้อยละ 22.56 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา
ตามท่ีรายงาน 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาตามที่รายงาน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2558 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 
ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2558 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ท่ีมาจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
(สิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 2) 

 
ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจําปี 2558 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือความเห็น

เป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับงบการเงินประจําปี 2558 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปี 2558 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ด้วย

คะแนนเสียง ดังนี้ 
 
เห็นด้วย 160 ราย จํานวน 235,650,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 โดยจ่ายเป็นเงินสด  

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2558 เป็น
จํานวนเงิน 208,150,522 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรร
เงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,178,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมท้ังสิ้น 198,716,449.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.47 
ของกําไรสุทธิซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมี
รายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน ท้ังนี้กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดตามที่
กล่าวมาข้างต้น 
 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 
1. จัดสรรเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย 3,178,000 บาท  
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.53 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 198,716,449.94 บาท  

  
 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวัน
พฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2559  โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 
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เห็นด้วย 160 ราย จํานวน 235,650,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003

 
วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนท่ีกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 21 กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกคร้ัง จะต้องมีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการท่ีจะออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก 
ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซ่ึงในปี 2559 นี้นับเป็นปีท่ี 11 นับจากบริษัทแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวนท้ังสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย  
 

1. นายเสรี  จินตนเสรี  กรรมการอิสระ 
2. นายปัญจะ  เสนาดิสัย  กรรมการอิสระ 
3. นายวงศ์ชัย  แสงอารยะกุล กรรมการ 

 
 ท้ังนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทต้ังแต่วันท่ี 11 ธันวาคม 2558 จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2559 เพ่ือเป็นการส่งเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถและผลงานท่ีผ่านมาของกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง  
 
 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งต้ัง ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน (รวมประธาน
กรรมการ) ออกจากห้องประชุม โดยในระหว่างนี้ได้แต่งต้ังนายชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ รักษาการประธานท่ีประชุม 
 

รักษาการประธานท่ีประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในวาระนี้จะพิจารณาแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้
บัตรลงคะแนนท่ีจัดเตรียมไว้ให้ โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว จะระบุรายชื่อของกรรมการท้ัง 3 ท่านข้างต้น นอกจากนี้บัตร
ลงคะแนนจะแบ่งการลงคะแนนเป็น 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนตามท่ีประสงค์ โดยวิธีการตามท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีท่ี ก.ล.ต.ยอมรับให้ปฏิบัติได้ เพ่ือให้บริษัทสามารถลดระยะเวลา
ในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึง
ปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือเข้าดํารง
ตําแหน่งอีกคร้ังหนึ่ง 
 
 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเสรี จินตนเสรี 
กรรมการอิสระ นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ังหนึ่งโดยมีคะแนน
เสียงสําหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
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 นายเสรี จินตนเสรี 
เห็นด้วย 159 ราย จํานวน 235,650,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99959
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จํานวน 166 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00007
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00034

 
นายปัญจะ เสนาดิสัย 

เห็นด้วย 159 ราย จํานวน 235,650,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99959
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จํานวน 166 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00007
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00034

  
นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล  

เห็นด้วย 160 ราย จํานวน 235,650,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003

 
 จากนั้นรักษาการประธานท่ีประชุมได้เชิญกรรมการท้ัง 3 ท่านกลับเข้าท่ีประชุม โดยนายเสรี จินตนเสรี ทําหน้าท่ี
ประธานในท่ีประชุมตามเดิม 
 
วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 

 
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

จากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานท่ีคณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเภท
และขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ดังนี้ 

 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน 

                   ปี 2559 
           (บาทต่อเดือน) 

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

 ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้ 
2. ค่าเบี้ยประชุม 

     ปี 2559 
          (บาทต่อคร้ัง) 

-  กรรมการ                  5,000   
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-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ                    5,000 
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         5,000 
 

3. โบนัสเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ท้ังนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 
 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือความเห็น
เป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจําป ี2559  

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามท่ีประธานเสนอด้วย

คะแนนเสียงดังนี้ 
 

เห็นด้วย 160 ราย จํานวน 235,650,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559 
 

ประธานมอบหมายให้ นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเป็นผู้นําเสนอ
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 
นายปัญจะ เสนาดิสัย แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ัง    

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 หรือนายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีได้เสนอ
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 815,000 บาท สําหรับบริษัท และ 195,000 บาท สําหรับบริษัทย่อย 
ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนในการตรวจสอบเช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 
ของค่าสอบบัญชี โดยท่ีผ่านมาผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีดี ค่าตอบแทน
ท่ีเสนอมีความเหมาะสมกับงาน รวมถึง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติท่ีขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอ่ืนๆ แก่บริษัท และบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ มีส่วนได้เสีย
กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 
ท้ังนี้ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตอื่นของ บริษัท  แกรนท์ ธอนตัน จํากัด แทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณี
ท่ีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอ่ืนแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชีแทน  
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 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือความเห็น
เป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  
 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 
หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 6549 หรือนายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัดเป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2559 และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท 
แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีท่ีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอ่ืนแทนได้ ให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีอ่ืนแทน โดยกําหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยประจําปี 2559 ดังนี้  
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2559  
(บาท) 

ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 815,000 

ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลอน (บริษัทย่อย) 195,000
 

ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่
เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี  

 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

เห็นด้วย 160 ราย จํานวน 235,650,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนๆให้ท่ีประชุมพิจารณา เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนใดให้ท่ี
ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือเสนอ
ข้อคิดเห็นดังนี้ 
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คําถาม : คุณชูพงษ์ บุญยะสิริวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอชื่นชมที่บริษัทเข้าร่วมประกาศ

เจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เม่ือวันท่ี 

4 มีนาคม 2559 และขอสอบถามเพ่ิมเติมถึงแผนการดําเนินการเพื่อท่ีจะให้ได้การรับรองของโครงการ 

คําตอบ : ผู้บริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตอนนี้อยู่ในระหว่างท่ีดําเนินการประสานงานกับ IOD คาดว่าภายใน 1-2 เดือนจะ

มีการประชุมร่วมกัน โดยบริษัทจะพยายามเร่งดําเนินการให้ได้เร็วท่ีสุด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกคร้ัง ซ่ึงบริษัท

มีความต้ังใจท่ีจะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม 

คําถาม : คุณวิยะดา คงเสรี สอบถามดังนี้ ยอดขายของบริษัทเป็นเท่าไร มี market share เท่าไรเม่ือเทียบกับธุรกิจประเภท

เดียวกัน และบริษัทมีแผนงานและกลยุทธ์ในช่วง 1-3 ปีข้างนี้เป็นอย่างไร 

คําตอบ : ผู้บริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า market share ดูจากยอดขายอาจคลาดเคลื่อน โดยควรดูจากกําลังการผลิตและ

การรับงานจะชัดเจนกว่า โดยปัจจุบันบริษัทมี market share ประมาณ 20-25% ของตลาด สําหรับกลยุทธ์ใน 1-3 

ปี ข้างหน้า ทางบริษัทขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบว่า 5 ปีต่อจากนี้จะมีการลงุทนใน Infrastructure  ค่อนข้างมาก 

และบริษัทเองก็จะมีส่วนร่วมกับโครงการภาครัฐ โดยบริษัทได้มีการเตรียมการท้ังในเร่ืองของกําลังคน และกําลังการ

ผลิต เพ่ือให้การขยายตัวนั้นสอดคล้องกับงานท่ีจะตามมา นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้ดูงานในประเทศเพียงอย่างเดียว 

แต่บริษัทเองจะมองหาโอกาสในประเทศเพื่อนบ้านด้วย ซ่ึงตอนนี้บริษัทคิดว่ามีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้ว กล่าว

โดยสรุป บริษัทคงจะเกาะไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และภายใน 3-5 ปี เรามีเป้าหมายที่จะขยายงาน

ออกไปยังต่างประเทศ 

คําถาม :  คุณวิยะดา สอบถามเพิ่มเติมว่า สัดส่วนการรับงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  

คําตอบ : ผู้บริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สําหรับสัดส่วนงานภาครัฐ และภาคเอกชนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ข้ึนอยู่กับ

ปริมาณงานในตลาด โดยบริษัทมองว่าเป็นเรื่องของ demand และ supplies โดย supplies คือฝั่งของผู้รับเหมาซ่ึง

ผู้ รับเหมารายใหญ่ ท่ีสามารถรับงานภาครัฐได้มีประมาณ 4 ราย ส่วน demand ก็จะมีท้ังงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ในบางปีท่ีภาครัฐมีการลงทุนมากจะทําให้เกิด demand เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ก็จะทําให้ผู้ประกอบการ

ซ่ึงรวมถึงบริษัทด้วย มีสัดส่วนงานภาครัฐสูงข้ึน แต่ในปี2558ท่ีผ่านมางานภาครัฐท่ีบริษัทได้มาจากการประมูลงาน

เองโดยตรง คือ งานก่อสร้างอาคารจอดรถ และอาคารสํานักงานแห่งใหม่ให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 200 ล้านบาท สําหรับปี 2558 งาน Infrastructure ขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น งาน
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รถไฟฟ้า งานทางด่วน งานทางหลวง มีออกมาน้อยมาก ทําให้สัดส่วนงานภาคเอกชนเพ่ิมสูงข้ึน แต่อีก 3-5 ปี ต่อ

จากนี้เราคงจะเห็นสัดส่วนงานภาครัฐเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามบริษัทเองก็ยังคงรักษาสัดส่วนงานภาคเอกชนไว้ด้วย

เช่นกันเพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยง 

คําถาม : คุณบัญชา วัฒนสินธ์ุ สอบถามว่า บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด (“บริษัทย่อย”) ทําธุรกิจประเภทอะไรและมีบทบาท

อย่างไร 

คําตอบ : ผู้บริหาร ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า ในปัจจุบันบริษัทย่อยได้หยุดการดําเนินงานในธุรกิจท่ีต้ังใจไว้ต้ังแต่ต้น โดย

บริษัทย่อยได้จัดต้ังเม่ือประมาณ 7-8 ปีท่ีผ่านมา โดยความตั้งใจเดิมของผู้บริหารอยากท่ีจะกระจายความเสี่ยงและ

ต่อยอดธุรกิจ ให้ธุรกิจมีการเติบโต โดยในตอนน้ันรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงระบบระบายน้ําส่วนของ

กรุงเทพมหานคร ทางบริษัทย่อยก็จะรับงานประเภทน้ีมาทําค่อนข้างมาก ภายหลังก็เจอปัญหาและอุปสรรคหลาย

อย่าง เช่น น้ําท่วมใหญ่เม่ือปี 2554 เป็นต้น ทําให้บริษัทย่อยมีผลขาดทุนค่อนข้างมาก ทีมผู้บริหารจึงได้ตัดสินใจว่า

จะหยุดดําเนินธุรกิจงานโยธาประเภทงานระบบระบายน้ํา โดยบริษัทได้ดําเนินงานต่างๆ เสร็จสิ้นครบทุกโครงการ

แล้ว ท้ังนี้ บริษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสม และปัจจุบัน บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อย 99.99% 

ซ่ึงทางบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ก็จะนําสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาใช้ให้ได้มากท่ีสุด  

คําถาม : คุณสุวัฒน์ เกษียรอภิบาล สอบถามว่าจากท่ีเคยติดตามบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เป้ายอดการผลิตจะอยู่ท่ี

ประมาณ 1,200 ล้านบาท อยากจะสอบถามว่าในปี 2559 เป้ายอดการผลิตเป็นเท่าไหร่ ผลการดําเนินงานในไตร

มาส 1 เป็นอย่างไร Backlog ในปี 2559 เป็นอย่างไร 

คําตอบ : ผู้บริหารชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีกําลังการผลิตเคร่ืองจักร 18 – 20 ชุด สําหรับ

ยอดขายจะพูดยากเนื่องจากจะรวมงานเฉพาะค่าแรง และงานค่าแรงรวมค่าวัสดุ แต่ให้ดูท่ีกําไรสุทธิ และให้ติดตาม

ใน Opportunity Day เพราะจะมีการแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าสัดส่วนงานเฉพาะค่าแรง และค่าแรงรวมค่าวัสดุ เป็น

สัดส่วนเท่าไร ซ่ึงหากงานภาครัฐมีเพ่ิมมากข้ึนสัดส่วนงานเฉพาะค่าแรงก็จะสูงข้ึน แต่ถ้างานภาคเอกชนเพิ่มข้ึน 

สัดส่วนงานค่าแรงรวมวัสดุก็จะเพิ่มข้ึน สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 1 อยู่ระหว่างปิดงบการเงิน สําหรับ 

Backlog ของบริษัทอยู่ท่ี 600 ล้านบาทโดยประมาณจัดว่าเป็นระดับปกติ และมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนจากงานภาครัฐ

ท่ีออกมามากข้ึน เช่น งานโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ ถ.จิระ-ขอนแก่นท่ีผู้รับเหมารายใหญ่รายหนึ่งประมูลได้ บริษัทก็อยู่

ในระหว่างคุยรายละเอียด โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มท่ีเพ่ิงผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีก็จะประมูลในเร็วๆ นี้ 
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โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ก็จะประมูลเร็วๆ นี้เช่นกัน ท้ังนี้บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่า 

บริษัทมีความพร้อมโดยดูจากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา และบริษัทมีการเกาะกระแสการเติบโตของประเทศ ซ่ึง

บริษัทจะได้อานิสสงค์พอสมควร 

คําถาม : คุณวสันต์ มนทกานติกุล สอบถามถึงการลาออกของคุณบดินทร์ แสงอารยะกุล 

คําตอบ : ผู้บริหารชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า คุณบดินทร์ แสงอารยะกุลได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตามหน้าหนังสือ

รับรองเท่านั้น ปัจจุบันยังคงดูแลทางด้านการเงินอยู่เหมือนเดิม 

 
เม่ือไม่มีคําถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนท่ีมาร่วมประชุมและ

แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าคําอธิบายท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมในทุกประเด็นนั้นมีเจตนาเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัท และไม่มีเจตนาท่ีจะสร้างผลกระทบในทางใดทางหนึ่งต่อราคาหุ้นของบริษัท จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 

 
      

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

                (นายเสรี จินตนเสรี) 
 
 
 
      ลงชื่อ  .....................................................เลขานุการท่ีประชุม 
                       (นางสาวฐิติมา เตียวประทีป) 


