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สิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
ของ 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
                      

 

ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องบอร์ดรูม4 (Boardroom4) ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จํานวนผู้ถือหุ้น
ท้ังหมด 3,718 ราย รวมจํานวนหุ้นท้ังหมด 374,936,698 หุ้น มีผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองจํานวน 45 ราย  นับจํานวน
หุ้นได้ท้ังสิ้น 188,550,111 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.2885 และโดยการมอบฉันทะรวม 165 ราย นับจํานวนหุ้นได้ท้ังสิ้น 
68,067,919 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.1545 รวมจํานวน 210 ราย นับจํานวนหุ้นได้ท้ังสิ้น 256,618,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
68.4430 ของจํานวนหุ้นท้ังหมด ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธาน
กรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 

 

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นําเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายท่ีเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้ 

 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม  
1. นายเสรี จินตนเสรี    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  
2. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย   กรรมการอิสระ /  

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ /  

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล  กรรมการ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 
     กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

5. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ /  
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี  กรรมการ 
7. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 

     กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน 
8. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 

     กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบํารุง 
9. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 

    กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด 
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*กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 9 ทา่น โดยคิดเป็น 90% ของกรรมการทัง้หมด 
 
กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจท่ีต่างประเทศ 
1. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

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

(ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) 
 

 ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม 
รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 7 ท่ีส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้หากพบกรณีดังต่อไปนี้ในบัตร
ลงคะแนนเสียง ให้ถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และจะไม่นํามานับคะแนนเสียง  
 

1. กรณีบัตรลงคะแนน มีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระ 
2. กรณีผู้ลงคะแนน ไม่ทําเคร่ืองหมายใดๆในช่องลงคะแนน 
3. กรณีผู้ลงคะแนน ทําเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง 
4. กรณีบัตรลงคะแนนชํารุด จนไม่สามารถวินิจฉยัได้ว่าผู้ลงคะแนนประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด 
 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียด
อ่ืนใด ประธานจึงเร่ิมดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 
 จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซ่ึงจัดทําโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ได้รายงานว่า บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ท้ังนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ท่ี 91.97 คะแนน 
   
 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปี 
2560 โดยบริษัท ได้รับคะแนนเฉล่ียท่ี 90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจด
ทะเบียนโดยรวมซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยท่ี 80 คะแนน สูงกว่า Set100 Index ท่ีมีคะแนนเฉลี่ย 87 คะแนน และเท่ากับ Set50 
Index ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยท่ี 90 คะแนน โดยสําหรับคะแนนรายหมวดก็สูงกว่าบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเช่นกัน ท้ังนี้ระดับ
คะแนนการประเมินท่ีบริษัทได้รับถือเป็น CG Rating ระดับดีเลิศ (5 ดาว) ซ่ึงถือเป็นระดับคะแนนสูงสุด 
  

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 
 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560 โดยได้
บันทึกถูกต้องตรงตามมติของท่ีประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 1) 
ให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง  

 
ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ดังกล่าว 
 
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มี

คําถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบปีท่ีผ่านมาตามที่รายงาน 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
เห็นด้วย 216 ราย จํานวน 256,659,130 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 6 ราย คิดเป็นจํานวน 41,100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม

ท้ังหมด 216 ราย) รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 256,659,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.4540 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบริษัท) 
 
วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

ประธานมอบหมายให้ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2560 ต่อท่ีประชุมทราบ 

 
ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ

ให้บริการรวม 715.76 ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อนจํานวน 347.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.67 สาเหตุเนื่องมาจาก
การชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง  โดยงานภาครัฐท่ีสําคัญ ได้แก่ โครงการ  อาคารเทียบเคร่ืองบินและอาคารจอดรถ 
สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟรางคู่ สายสถานีจิระ-ขอนแก่น  โครงการอาคารท่ีทําการใหม่ กระทรวงการคลัง ส่วน
โครงการภาคเอกชนที่สําคัญ ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.พฤกษา โฮลด้ิง  โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม 
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)   โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บจก.นารายณ์พร็อพเพอร์ต้ี โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่มบมจ.
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  เป็นต้น   
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สําหรับ ปี 2560 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย มีกําไรขั้นต้นเท่ากับ 167.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
กําไรข้ันต้นร้อยละ 23.35 และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 101.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 14.04 โดยมีกําไรต่อหุ้น
ข้ันพ้ืนฐานในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น  

 
ด้านฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 923.60 ล้านบาท 

หนี้สินรวม 166.10 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 757.50 ล้านบาท ท้ังนี้ ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.22 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio เท่ากับ 2.81 เท่า และอัตราผลตอบแทน
ของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 13.08 

 
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มี

คําถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบปีท่ีผ่านมาตามที่รายงาน 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาตามที่รายงาน 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 
ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงได้ผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 2) 

 
ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจําปี 2560 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มี
คําถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับงบการเงินประจําปี 2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปี 2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ด้วย

คะแนนเสียงเปน็เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
เห็นด้วย 217 ราย จํานวน 256,681,130 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   
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(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจํานวน 22,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม
ท้ังหมด 217 ราย) รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 256,681,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.4599 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบริษัท) 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีและจ่ายเงินปันผล  

 
ประธานมอบหมายให้ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลต่อท่ีประชุม 
 
ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กําหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 
ท้ังนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสํารองจํานวน 37,979,500 บาท เท่ากับร้อยละ 10.13 ของทุนจดทะเบียน โดย

เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว 
 
สําหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ

หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมี
ความจําเป็นท่ีจะต้องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้เพ่ือขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ท้ังนี้ บริษัทขอรายงานเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงบริษัทได้ดําเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 47 

วรรคสาม ท่ีให้อํานาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนั้น และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และจ่ายจากกําไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จํานวน 
374,936,698 หุ้น รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 56,240,504.70 บาท โดยจ่ายเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2560 

 
นอกจากน้ี ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2560 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 

59,073,128 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2560 และจาก
กําไรสะสมรวมท้ังสิ้น 74,987,339.60 บาท (คิดเป็นร้อยละ 126.94) ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซ่ึงแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซ่ึง
จ่ายเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2560 และการจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมี
รายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิ (Record Date) ผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิรับเงินปันผล ในวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 
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จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  
 
คําถาม :  คุณอมร โควานิชเจริญ สอบถามท่ีประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร 
 
คําตอบ : ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะนําผล

ประกอบการตามงบการเงินรวมมาพิจารณาร่วมด้วย รวมไปถึงพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทให้เพียงพอใน
การดําเนินธุรกิจและส่วนท่ีต้องจัดสรรไว้สําหรับการลงทุน ท้ังนี้เพ่ือตอบแทนผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด ดังนั้น 
บริษัทจึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีสูงกว่ากําไรสุทธิท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามท่ี
ได้เสนอ  

 
คําถาม : คุณอมร โควานิชเจริญ  สอบถามท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่าตามท่ีได้รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบในวาระท่ี 3 

จะเห็นว่า กําไรสุทธิลดลงไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร  
 
คําตอบ : ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า เป็นไปตามภาวะอุตสาหกรรม โดยในปี 2560 เป็นปี

ท่ีงานค่อนข้างน้อย งานภาครัฐยังไม่ได้ข้ึน งานภาคเอกชนมีน้อย รวมถึงมีหลายโครงการเลื่อนการเร่ิมงาน
ออกไป ทําให้กระทบกับผลประกอบการ ท้ังนี้ในระหว่างปีบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทาง 
Opportunity day ทุกไตรมาส สําหรับผลประกอบการท่ีลดลงในปีท่ีผ่านมา  

 
คําถาม : คุณอมร โควานิชเจริญ  สอบถามท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า ในปี 2561 คาดว่าจะได้งานโครงการเพิ่มเติมหรือไม่ 

เนื่องจากเห็นว่างานภาครัฐเริ่มทยอยออกมา และงานภาคเอกชนก็มีโครงการอาคารสูงออกมา 
 
คําตอบ : ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าในปี 2561 โครงการรถไฟฟ้าท่ีเลื่อนการเร่ิมงานตัว

จากปีท่ีผ่านมามี 3 สาย คือ สายสีส้ม สายสีชมพู สายสีเหลือง ปัจจุบันบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในสายสีเหลือง 
ซ่ึงในขณะนี้ก็ได้มีการดําเนินการทําเสาเข็มทดสอบในบางจุดเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการ
จากผู้ว่าจ้างคาดว่าจะได้ NTP (Notice to Proceed) ให้บริษัทเข้าเริ่มดําเนินการได้ประมาณต้นเดือน
พฤษภาคม ดังนั้นหากเป็นไปตามคาดก็จะสามารถเริ่มงานเสาเข็มเจาะได้ในปลายเดือนพฤษภาคม ถึงต้น
เดือนมิถุนายน สําหรับสายอ่ืนๆ ก็ใกล้เคียงกัน โดยในปี 2561 บริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มดีข้ึนกว่าปีก่อนท้ัง
งานภาครัฐและภาคเอกชน 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือ

ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดตามท่ี
กล่าวมาข้างต้น 
 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 
2560 และกําไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่า 74,987,339.60 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นมูลค่า 56,240,504.70 บาท ซ่ึงจ่ายเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2560 และจ่ายเงิน
ปันผลส่วนท่ีเหลือในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นมูลค่า 18,746,834.90 บาท สําหรับหุ้นสามัญ 374,936,698 หุ้น ให้แก่
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ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลวันจันทร์ท่ี 19 มีนาคม 2561 โดย
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 4 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
เห็นด้วย 221 ราย จํานวน 257,954,278 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 4 ราย คิดเป็นจํานวน 1,273,148 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วม

ประชุมท้ังหมด 221 ราย) รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 257,954,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7994 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท) 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ (Par) และจํานวนหุ้น 
 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ (Par) และจํานวนหุ้นเป็นการเพ่ิมการกระจาย
การถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นรายย่อยในวงกว้างข้ึน สภาพคล่องของหุ้นสูงข้ึน เพราะราคาในการซ้ือขายต่อหุ้นลดลง อีกท้ังทําให้
เป็นท่ีสนใจของผู้ถือหุ้นมากข้ึน 

 
ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ (Par) 

และจํานวนหุ้น ดังนี้ 
 
ก่อนเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 1 บาท จํานวนหุ้น 374,936,698 หุ้น 
หลังเปล่ียนแปลง มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาท จํานวนหุ้น 749,873,396 หุ้น 
 
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มี

คําถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ (Par) และ
จํานวนหุ้น 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ (Par) และจํานวนหุ้นดัง

รายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซ่ึงเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
เห็นด้วย 225 ราย จํานวน 258,852,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 4 ราย คิดเป็นจํานวน 898,575 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม
ท้ังหมด 225 ราย) รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 258,852,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0391 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบริษัท) 

 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ (Par) และจํานวนหุ้น 
 
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ (Par) และจํานวนหุ้นตาม

รายละเอียดในวาระท่ี 6 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 
เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความดังต่อไปน้ีแทนดังนี้ 

 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 374,936,698 บาท  (สามร้อยเจ็ดสิบส่ีล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาท) 

แบ่งออกเป็น    749,873,396 หุ้น   (เจ็ดร้อยส่ีสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ           0.50  บาท  (ห้าสิบสตางค์) 
 
โดยแยกออกเป็น 
 
หุ้นสามัญ  749,873,396 หุ้น  (เจ็ดร้อยส่ีสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น) 

  หุ้นบุริมสิทธิ                           -   หุ้น  (                -          ) 
 
จากน้ัน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถาม

หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ (Par) และจํานวนหุ้น 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุน

จดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ (Par) และจํานวนหุ้นเป็นดังนี้ 
 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 374,936,698 บาท  (สามร้อยเจ็ดสิบส่ีล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาท) 

แบ่งออกเป็น    749,873,396 หุ้น   (เจ็ดร้อยส่ีสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ           0.50  บาท  (ห้าสิบสตางค์) 
 
โดยแยกออกเป็น 
 
หุ้นสามัญ  749,873,396 หุ้น  (เจ็ดร้อยส่ีสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น) 

  หุ้นบุริมสิทธิ                           -   หุ้น  (                -          ) 
 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซ่ึงเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ี      

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นด้วย 226 ราย จํานวน 258,853,753 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจํานวน 900 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม

ท้ังหมด 226 ราย) รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 258,853,753 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0393 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบริษัท) 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนท่ีกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 21 กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกคร้ัง จะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งเป็น
จํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการท่ีจะออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียน
บริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซ่ึงในปี 2561 นี้
นับเป็นปีท่ี 13 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวนท้ังสิ้น 3 ท่าน 
ประกอบด้วย  
 

1. ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล  กรรมการอิสระ 
2. นายสมศักด์ิ  วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ 
3. นายพิสันต์ิ   ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ 

  
 ท้ังนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทต้ังแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2561 เพ่ือเป็นการส่งเสริมหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและคํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานท่ีผ่านมาของกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ท่าน และ
เสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 
 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งต้ัง ประธานจึงเชิญให้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระท้ัง 3 ท่าน ออกจากห้อง
ประชุม  
  
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในวาระนี้จะพิจารณาแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตร
ลงคะแนนท่ีจัดเตรียมไว้ให้ ซ่ึงบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการทั้งหมดในคราวเดียวกัน โดยวิธีการตามท่ีกล่าว
มาข้างต้นเป็นวิธีท่ี ก.ล.ต. ยอมรับให้ปฏิบัติได้ เพ่ือให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้
ถือหุ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  
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คําถาม :  คุณนิยะดา อนุกูล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามท่ีประชุมว่า ในอนาคตบริษัทมี
นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการอิสระท่ีเกินกว่า 9 ปีหรือไม่อย่างไร 

 
คําตอบ : ประธานชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทมีแนวทางให้กรรมการมีการหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงในเวลาท่ี

เหมาะสมโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือเข้ามา แต่เนื่องจากว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ท่ีมี
คุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการเข้ามาในช่วงเวลาท่ีกําหนด บริษัทจึงพิจารณาการ
แต่งต้ังกรรมการตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท 

 
 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือ
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ังหนึ่ง 
 
 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ชัยพัฒน์   
สหัสกุล กรรมการอิสระ นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์ และนายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ัง
หนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
 ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล 

เห็นด้วย 223 ราย จํานวน 258,571,287 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8861 
ไม่เห็นด้วย 3 ราย จํานวน 274,966 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1062 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 
บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 
(หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจํานวน 12,500 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วม

ประชุมทั้งหมด 227 ราย) รวมจํานวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี 258,866,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0427 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)  
 

นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์ 
เห็นด้วย 227 ราย จํานวน 258,846,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9923 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 
บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

  
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจํานวน 216 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 

228 ราย) รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 258,866,469 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0427 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของบริษัท) 
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นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย 
เห็นด้วย 227 ราย จํานวน 258,846,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9923 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 
บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 
จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการท้ัง 3 ท่านกลับเข้าท่ีประชุม  

 
วาระท่ี 9 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 

 
ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เป็นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ท่ีประชุม

ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท 
ปริมาณงานท่ีคณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2561 ซ่ึงเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
3. ค่าตอบแทนรายเดือน 

                   ปี 2561 
           (บาทต่อเดือน) 

-  ประธานกรรมการบริษัท                50,000     
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ        35,000 
-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ          31,000 
-  กรรมการ                   21,000 

 ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้ 
 

4. ค่าเบี้ยประชุม 
     ปี 2561 

          (บาทต่อคร้ัง) 
-  กรรมการ                  5,000   
-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ                    5,000 
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         5,000 
 

5. โบนัสเป็นจํานวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ท้ังนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 
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จากน้ันประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561  

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ตามท่ี

ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 227 ราย จํานวน 258,846,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9923 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 
บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2561 
 

ประธานมอบหมายให้ ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเป็นผู้
นําเสนอรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 
ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

แต่งต้ัง    นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 
2561 โดยมีนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2559-2560 และในปี 2561 จะ
นับเป็นการทํางานปีท่ี 3 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็นวงเงินจํานวน 980,000 บาท 
สําหรับบริษัท และ 195,000 บาท สําหรับบริษัทย่อย ซ่ึงไม่รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืนในการตรวจสอบเช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่า
พาหนะ เป็นต้น ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยท่ีผ่านมาผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ 
ธอนตัน จํากัด ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีดี ค่าตอบแทนท่ีเสนอมีความเหมาะสมกับงาน รวมถึงผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติท่ีขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการ
อ่ืนๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 
ท้ังนี้ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหาผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษัท  แกรนท์ ธอนตัน จํากัด แทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 
และในกรณีท่ีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอ่ืนแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีอ่ืนแทน  
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 จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี 
  มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 6549 หรือนายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน 
จํากัดเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2561 และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด แทนได้ 
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีท่ีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ไม่สามารถจัดหา
ผู้สอบบัญชีอ่ืนแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีอ่ืนแทน โดยกําหนดวงเงินค่าตอบแทนใน
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2561 ดังนี้  
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2561  
(บาท) 

ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 980,000 

ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลอน (บริษัทย่อย) 195,000 
 

ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริง
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี  

 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

เห็นด้วย 230 ราย จํานวน 258,876,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 2 ราย คิดเป็นจํานวน 10,200 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม

ท้ังหมด 230 ราย) รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 258,876,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0454 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบริษัท) 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 21 
 

วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนๆให้ท่ีประชุมพิจารณา เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนใดให้ท่ี
ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ปรากฎว่าไม่มีคําถามหรือ
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงกลา่วขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนท่ีมาร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา  14.22 น.     

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

                (นายเสรี จินตนเสรี) 
 
 
       

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


