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ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

ของ 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
                      

 

ประชุมเม่ือวันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14:30 น.  ณ หองประชุมสํานักงานของบริษัท ไพลอน จํากัด 

(มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 จํานวนผูถือหุนทั้งหมด 4,014 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมด 749,873,396 หุน มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง

จํานวน 35 ราย  นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 433,705,704 หุน คิดเปนรอยละ 57.8372 และโดยการมอบฉันทะรวม 105 ราย 

นับจํานวนหุนไดทั้ง ส้ิน 93,496,060 หุน คิดเปนรอยละ 12.4682 รวมจํานวน 140 ราย นับจํานวนหุนไดทั้ง ส้ิน 

527,201,764 หุน คิดเปนรอยละ 70.3054 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซ่ึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบรษิัทฯ โดยมี

นายเสรี จินตนเสร ีประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม 
 

กอนเปดการประชุม บริษัทไดนําเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของหองประชุมเพื่อความปลอดภัย

ของผูเขารวมประชุม 
 

จากนั้น ประธานกลาวเปดประชุม และแนะนํากรรมการ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เขารวมการ

ประชุมผูถือหุนดังน้ี 
 

กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม  

1. นายเสรี จินตนเสรี    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการอิสระ /  

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

4. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร  กรรมการอิสระ /  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

5. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล  กรรมการ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

     กรรมการผูจัดการใหญ 

6. ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ /  

     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

7. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี  กรรมการ 

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

     กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน 

9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

     กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบํารุง 
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10. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

    กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 

 

*กรรมการบริษัทท่ีเขารวมประชุมทั้งส้ิน 10 ทาน โดยคิดเปนรอยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

 

ผูเขารวมประชุม ผูสังเกตการณและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

1. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชชัวาล  ผูสอบบัญชี บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด 

2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล   ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด  

(ผูสงัเกตการณและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) 

 

 กอนเร่ิมประชุม ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม 

รายละเอียดปรากฏในส่ิงท่ีสงมาดวยหมายเลข 7 ที่สงไปพรอมหนังสือเชิญประชุม นอกจากน้ีหากพบกรณีดังตอไปนี้ในบัตร

ลงคะแนนเสียง ใหถือวาบัตรลงคะแนนเสียงดงักลาวเปนบัตรเสีย และจะไมนํามานับคะแนนเสียง  

 

1. กรณีบัตรลงคะแนน มีการลงคะแนนไมตรงตามวาระ 

2. กรณีผูลงคะแนน ไมทาํเครื่องหมายใดๆในชองลงคะแนน 

3. กรณีผูลงคะแนน ทําเครื่องหมายในชองลงคะแนนมากกวา 1 ชอง 

4. กรณีบัตรลงคะแนนชํารุด จนไมสามารถวินิจฉัยไดวาผูลงคะแนนประสงคจะลงคะแนนเชนใด 

 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามรายละเอียด

อื่นใด ประธานจึงเร่ิมดาํเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 

 

 จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ซ่ึงจัดทําโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) ไดรายงานวา บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน  

   

 สําหรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2561 โดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยบริษัท ไดรับคะแนนเฉล่ียที่ 91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจด

ทะเบียนโดยรวมซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียที่ 81 คะแนน สูงกวา Set100 Index ที่มีคะแนนเฉลี่ย 88 คะแนน และเทากับ Set50 

Index ที่มีคะแนนเฉลี่ยที่ 91 คะแนน โดยสําหรับคะแนนรายหมวดก็สูงกวาบริษัทจดทะเบียนโดยรวมและSet100 Index

เชนกัน ทั้งน้ีระดบัคะแนนการประเมินที่บริษัทไดรับถือเปน CG Rating ระดับดีเลิศ (5 ดาว) ซึ่งถือเปนระดับคะแนนสูงสุด 

 

 นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผานมา บริษัท ไดรับการรับรองใหเปน สมาชิกของแนวรวมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เปนที่เรยีบรอยแลว 
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 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

  

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยได

บันทึกถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม และไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 1) 

ใหท่ีประชุมพิจารณารบัรอง  

 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ดังกลาว 

 

จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏวาไมมี

คําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ

ปที่ผานมาตามท่ีรายงาน 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นดวย 142 ราย จํานวน 527,270,764 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

(หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเปนจํานวน 69,000 หุน (รวมมีผูเขารวมประชุม

ทั้งหมด 142 ราย) รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระน้ี 527,270,764 หุน คิดเปนรอยละ 70.3146 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัท) 

 

วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

 

ประธานมอบหมายใหดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําป 2561 ตอที่ประชุมทราบ 

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวาในป 2561 บริษัทและบรษิัทยอยมีรายไดรวม 1,445.12 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 ซ่ึงอยูที่ 721.27 ลานบาท โดยเปนรายไดจากการใหบริการรวม 1,436.91     ลานบาท 

สาเหตุเน่ืองมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยงานภาครัฐที่สําคัญไดแก โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง สวน

โครงการภาคเอกชนท่ีสําคัญ ไดแก โครงการโรงพยาบาลวิมุต โครงการเดอะ ไพรเวซ่ี พระราม 9 ของกลุม บมจ.พฤกษา  

โฮลด้ิง โครงการ One 9 Five ของ บจ.เทียนเฉินอินเตอรเนชั่นแนล พร็อพเพอรตี้ (ไทยแลนด) โครงการเลสโซ มอลล (บาง
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นา) ของ บจ.เลสโซ มอลล (บางนา) โครงการเซ็นทรัลพลาซาชลบุร ีของกลุมเซ็นทรัลพัฒนา โครงการรสาทาวเวอรเพชรบุรี 

ของ บจ.รสาเว็นเจอรส โครงการคอนโดมิเนียม ของบมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท โครงการคอนโดมิเนียมของกลุม 

บมจ.เอพี (ไทยแลนด) โครงการคอนโดมิเนียมของกลุม บจ.นารายณพร็อพเพอตี้ จํากัด เปนตน   

 

สําหรับ ป 2561 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย มีกําไรข้ันตนเทากับ 338.61 ลานบาท คิดเปน

อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 23.57 และมีกําไรสุทธิเทากับ 217.79 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 15.07 โดยมีกําไร

ตอหุนขั้นพ้ืนฐานในอัตรา 0.29 บาทตอหุน  

 

ดานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,244.03 ลานบาท 

หน้ีสินรวม 377.46 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 866.57 ลานบาท ทั้งน้ี ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอ

สวนของผูถือหุนเทากับ 0.44 เทา อัตราสวนสภาพคลอง หรือ Current Ratio เทากับ 2.14 เทา และอัตราผลตอบแทน

ของผูถือหุนอยูท่ีรอยละ 26.82 

 

จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมี

คําถามหรือความเห็นเปนอยางอ่ืน ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน

รอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมัุติงบการเงินประจําป 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไดผาน

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด และไดผานการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการแลว โดยแสดงอยูในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ

ประชุม (สิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 2) 

 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมี

คําถามหรือความเห็นเปนอยางอ่ืน ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นดวย 143 ราย จํานวน 527,278,764 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 



 

หนา 13 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเปนจํานวน 8,000 หุน (รวมมีผูเขารวมประชุม

ทั้งหมด 143 ราย) รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 527,278,764 หุน คิดเปนรอยละ 70.3157 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัท) 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปและจายเงินปนผล  

 

ประธานมอบหมายใหดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู จัดการใหญ เปนผูรายงาน

รายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลตอที่ประชุม 

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 116 และขอบังคับบริษัทขอ 48 กําหนดวาบริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอย

กวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวา

รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 

ทั้งน้ี บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองจํานวน 37,979,500 บาท เทากับรอยละ 10.13 ของทุนจดทะเบียน โดย

เปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว 

 

สําหรับการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ

หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล แตบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมี

ความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพ่ือขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น

ตามที่คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

 

ทั้งน้ี บริษัทขอรายงานเร่ืองการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งบริษัทไดดําเนินการตามขอบังคบับริษัท ขอที่ 47 

วรรคสาม ที่ใหอํานาจคณะกรรมการในการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว เม่ือเห็นวาบริษัทมีผล

กําไรสมควรพอที่จะทําเชนน้ัน และเมื่อไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากผล

การดําเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และจายจากกําไรสะสมในอัตราหุนละ 0.12 บาท จํานวน 

749,873,396 หุน รวมเปนเงินท้ังส้ิน 89,984,807.52 บาท โดยจายเม่ือวันที่ 7 กันยายน 2561 

 

นอกจากน้ี ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลว บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2561 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 

245,482,154 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2561 รวม

ทั้งสิ้น 164,972,147.12 บาท (คิดเปนรอยละ 67.20) ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยจะจายเงินปนผลเปน

เงินสดในอัตราหุนละ 0.22 บาท ซึ่งแบงเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.12 บาท ซึ่งจายเม่ือวันที่ 7 



 

หนา 14 

กันยายน 2561 และการจายเงินปนผลสวนที่เหลือในอัตราหุนละ 0.10 บาท โดยจายใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือ ณ วันกําหนด

สิทธิ (Record Date) ผูถือหุนเพ่ือสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 22 

พฤษภาคม 2562 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลดังรายละเอียดตามท่ี

กลาวมาขางตน 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 

2561 และกําไรสะสม ในอัตราหุนละ 0.22 บาท คิดเปนมูลคา 164,972,147.12 บาท โดยแบงเปนการจายเงินปนผล

ระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.12 บาท คิดเปนมูลคา 89,984,807.52 บาท ซึ่งจายเม่ือวันที่ 7 กันยายน 2561 และจายเงิน

ปนผลสวนที่เหลอืในอัตราหุนละ 0.10 บาท คิดเปนมูลคา 74,987,339.60 บาท สําหรับหุนสามัญ 749,873,396 หุน ใหแก

ผูถือหุนท่ีมีรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปนผลวันจันทรท่ี 18 มีนาคม 2562 โดย

กําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นดวย 144 ราย จํานวน 527,298,764 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

(หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเปนจํานวน 20,000 หุน (รวมมีผูเขารวมประชุม

ทั้งหมด 144 ราย) รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระน้ี 527,298,764 หุน คิดเปนรอยละ 70.3184 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัท) 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 

 

 ประธานมอบหมายให ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

รายงานตอที่ประชุม  

 

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร รายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 

71 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง จะตองมีกรรมการที่ตองออก

จากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

ซึ่งในป 2562 น้ีนับเปนปที่ 14 นับจากบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน

ทั้งสิ้น 4 ทาน ประกอบดวย  

 



 

หนา 15 

1. นายเสรี จินตนเสรี  กรรมการอิสระ 

2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการอิสระ 

3. นายวงศชัย แสงอารยะกุล กรรมการ 

4. นายสชุาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ 

  

 ท้ังน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการผานทาง

เว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เพ่ือเปนการสงเสริมหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือเขามาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได

พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ ความรู ความสามารถและผลงานท่ีผานมาของกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ทาน (ตาม

สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 3) และเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 

 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการแตงต้ัง ขอเชิญกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 4 ทาน ออกจากหองประชุม  

  

 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาในระหวางน้ีไดแตงตั้ง ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร กรรมการอิสระ 

รักษาการประธานที่ประชุม 

 

 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร แจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระน้ีจะพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

โดยการใชบัตรลงคะแนนท่ีจัดเตรียมไวให ซ่ึงบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการทั้งหมดในคราวเดียวกัน โดย

วิธีการตามที่กลาวมาขางตนเปนวิธีที่ ก.ล.ต. ยอมรับใหปฏิบัติได เพื่อใหบริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บ

บัตรลงคะแนนจากผูถือหุนและไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏวาไมมี

คําถามหรือความเห็นเปนอยางอ่ืน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงอีก

ครั้งหน่ึง 

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ทาน ไดแก นายเสรี จิน

ตนเสรี และดร.ปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ นายวงศชัย แสงอารยะกุล และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ กลับ

เขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหน่ึงดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดังน้ี 

 

 นายเสรี จินตนเสรี 

 

เห็นดวย 136 ราย จํานวน 516,641,532 เสียง คิดเปนรอยละ 97.9789 

ไมเห็นดวย 8 ราย จํานวน 10,657,232 เสียง คิดเปนรอยละ 2.0211 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   
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ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 

 

เห็นดวย 136 ราย จํานวน 516,641,532 เสียง คิดเปนรอยละ 97.9789 

ไมเห็นดวย 8 ราย จํานวน 10,657,232 เสียง คิดเปนรอยละ 2.0211 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

  

 นายวงศชัย แสงอารยะกุล 

 

เห็นดวย 144 ราย จํานวน 527,298,764 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 

 

เห็นดวย 144 ราย จํานวน 527,298,764 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

จากน้ันรักษาการประธานที่ประชุมไดเชิญกรรมการทั้ง 4 ทานกลับเขาที่ประชุม โดยนายเสรี จินตนเสรี ทําหนาที่

ประธานในที่ประชุมตามเดิม 

 

วาระท่ี 7 พิจารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 

 

ประธานมอบหมายให ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

 

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รายงานใหที่ประชุม

ทราบวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท 

ปริมาณงานท่ีกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน โดย

คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2562 ซ่ึงเทากับอัตราคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 

 



 

หนา 17 

1. คาตอบแทนรายเดือน 

                   ป 2562 

           (บาทตอเดือน) 

-  ประธานกรรมการบริษัท                50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ        35,000 

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ          31,000 

-  กรรมการ                   21,000 

 ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบรษิัทจะไมมีสิทธิไดรบัคาตอบแทนรายเดือนน้ี 

 

2. คาเบ้ียประชุม 

     ป 2562 

          (บาทตอครั้ง) 

-  กรรมการ                  5,000   

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ                    5,000 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน         5,000 

 

3. โบนัสเปนจํานวนไมเกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรร 

 

จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏวาไมมีคําถาม

หรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562  

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 ตามที่ประธาน

เสนอดวยคะแนนเสียงเปนจํานวนไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นดวย 145 ราย จํานวน 527,308,764 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเปนจํานวน 10,000 หุน (รวมมีผูเขารวมประชุม

ทั้งหมด 145 ราย) รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระน้ี 527,308,764 หุน คิดเปนรอยละ 70.3197 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัท) 

 

 

 

 



 

หนา 18 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมัุติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกาํหนดคาตอบแทนประจําป 2562 

 

ประธานมอบหมายให ดร.ปญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเปนผู

นําเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของในการพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

แตงตั้ง    นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนายนรินทร จูระมงคล ผูสอบบัญชี

รับอนญุาตเลขที่ 8593 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2562 โดยมี

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยในป 2561 และในป 2562 จะนับเปนการ

ทํางานปที่ 2 ผูสอบบัญชีไดเสนอคาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2562 เปนวงเงินจํานวน 1,145,000 บาท สําหรับ

บริษัท และ 195,000 บาท สําหรับบริษัทยอย ซ่ึงไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบเชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ 

เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี โดยที่ผานมาผูสอบบัญชีของบริษัท แกรนท ธอนตัน 

จํากัด ไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี คาตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน รวมถึงผูสอบบัญชีดังกลาวไมมี

คุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ีผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอื่นๆ แกบริษัท

และบริษัทยอย และไมมีความสัมพันธ และ/หรือ มีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับ

บุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 

ทั้งน้ีในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท แกรนท ธอนตนั จํากัด จัดหาผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษัท  แกรนท ธอนตัน จํากัด แทน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน 

และในกรณีที่บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบรษิัทเปนผูพิจารณา

แตงต้ังผูสอบบัญชีอื่นแทน  

  

 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม

หรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชี 

 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแตงตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

2785 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉ่ัวศรีสกุล ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 6624 หรือนายนรินทร จูระมงคล ผูสอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 8593 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2562 และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ให

บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด แทนได โดยตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอ่ืน

แทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีอื่นแทน โดยกําหนดวงเงินคาตอบแทนในการตรวจสอบ

บัญชีของบรษิัทและบริษัทยอยประจําป 2562 ดังน้ี  

 



 

หนา 19 

คาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี 
ป 2562  

(บาท) 

คาสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 1,145,000 

คาสอบบัญชี บจ. เอ็กซลิอน (บริษัทยอย) 195,000 

 

ทั้งน้ีไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

แตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี  

 

ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดวย 144 ราย จํานวน 521,948,364 เสียง คิดเปนรอยละ 98.9834 

ไมเห็นดวย 1 ราย จํานวน 5,360,400 เสียง คิดเปนรอยละ 1.0166 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องอ่ืนๆใหที่ประชุมพิจารณา เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอ่ืนใดใหที่

ประชุมพิจารณา ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 

คําถาม :  นายปรีชา เกิดแกวฟา ผูถือหุนสอบถามท่ีประชุมวา ขอทราบมุมมองของผูบริหารเก่ียวกับอุตสาหกรรมกอสราง

งานฐานราก ป 2562 และความไมแนนอนทางการเมืองในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลจะสงผลกระทบตอบริษัท

อยางไร และบรษัิทมีแผนการรองรับอยางไร 

 

คําตอบ :  ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวาผูบริหารไมมีความกังวลเก่ียวกับความไมแนนอนทาง

การเมืองในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล เน่ืองจากบริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียง โดยยึดหลักความระมัดระวัง 

มีการกระจายการรับงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปริมาณงานในมือไตรมาส 1 เปนไปตามที่แจงไวใน 

Opportunity Day สําหรับไตรมาส 2 มีวันหยุดคอนขางมาก ก็อาจไดรับผลกระทบบาง แตก็ยังมีงานใหมเขามา

อยางตอเน่ือง ทั้งน้ี หากเกิดความลาชาในการจัดต้ังรัฐบาลจนสงผลกระทบในเร่ืองการอนุมัติงบประมาณ จึงจะมี

ผลกระทบกับบริษัท อยางไรก็ตามบรษิัทไมมีความกังวลใจหากการจัดตั้งรัฐบาลลาชาออกไปประมาณ 1-2 เดือน  

 

คําถาม : นายปน รัตนฤาทัย ผูถือหุนสอบถามที่ประชุมวา ผูบริหารประเมินอัตรากําไรจะเปลี่ยนแปลงอยางไร และตามที่

ผูบริหารแจงวาทิศทางอุตสาหกรรมคอนขางดี บริษัทมีความจําเปนจะตองลงทุนเพิ่ม และจะจายเงินปนผล

เพ่ิมขึ้นหรอืไม 

 



 

หนา 20 

คําตอบ :  บริษัทก็อยากจะมีอัตรากําไรสูงๆ แตราคาตลาดเปนปจจัยภายนอกที่บริษัทไมสามารถกําหนดได เน่ืองจากบริษัท

ตองแขงขันเขาประมูลงานในแตละโครงการ สิ่งที่บริษัททําได คือ การควบคุมตนทุน ซ่ึงบริษัทสามารถบริหาร

จัดการตนทุนไดดีกวาผูประกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกัน ดังน้ัน อัตรากําไรจึงขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและการ

แขงขัน หากมองยอนหลังตั้งแตบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมวาสภาวะเศรษฐกิจจะเปนเชนไร

บริษัทไมเคยขาดทุน ดังน้ันบริษัทจะพยายามทําใหดีท่ีสุด สําหรับการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ บริษัทยึด

หลักความระมัดระวังในการใชเงินลงทุน โดยบริษัทมีการลงทุนอยางตอเน่ืองตามสภาวะอุตสาหกรรมที่เติบโต 

สวนการจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับผลประกอบการ สภาพคลอง และแผนการลงทุนของบริษัท 

  

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่มารวมประชุม จากน้ันจึงกลาวปดการประชุม 

 

ปดประชุมเวลา  15:25 น. 

 

     

 

 

ลงช่ือ  ........................................  ประธานที่ประชุม 

                (นายเสร ีจินตนเสรี) 

 

 

       

ลงช่ือ  .........................................  เลขานุการที่ประชุม 

                     (นางสาวฐิติมา เตียวประทีป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


