
 

หนา 9 

ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

ของ 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
                      

 

ประชุมเมื่อวันจันทรที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14:30 น. ดวยวิธีการผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ภายใตพระราช

กําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563  ผาน Application IR PLUS AGM ซ่ึงจะมีการจัดเก็บขอมูล

จราจรทางอิเล็กทรอนิกสของผูเขารวมประชุมทุกทานไวเปนหลักฐานในการเขารวมประชุม เชน ชื่อผูใชงาน หรือ 

Username ของผูเขารวมประชุม และวันเวลาของการเขารวมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียง

การประชุม ผลการลงคะแนนของผูเขารวมประชุม เปนตน  นอกจากน้ี การดําเนินการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของ

บริษัท และหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถือหุนที่หนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกําหนด เชน 

กระทรวงพาณิชย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

กระบวนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศที่สอดคลองกับพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการถายทอดสดจากหองประชุมสํานักงานของบริษัท ไพ

ลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ช้ันท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400  

 

มีผูถือหุนที่เขารวมประชุมมาดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังตอไปน้ี 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุม ณ หองประชุมดวยตนเอง 7 ราย รวมจํานวนหุนได 365,993,120 หุน 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะ 22 ราย รวมจํานวนหุนได 104,606,589 หุน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 8 ราย รวมจํานวนหุนได 347,245 หุน 

ผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 1 ราย รวมจํานวนหุนได 332 หุน 

รวมจํานวน 38 ราย รวมจํานวนหุนได 470,947,286 หุน 

ซึ่งคิดเปนรอยละ 62.80357 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 749,873,396 หุน 

 

รวมจํานวนผูถือหุนทั้งส้ิน 38 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 470,947,286 หุน คิดเปนรอยละ 62.80357 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธาน

กรรมการเปนประธานที่ประชุม 
 

กอนเปดการประชุม บริษัทไดนําเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของหองประชุมเพื่อความปลอดภัย

ของผูเขารวมประชุม 
 

จากนั้น ประธานกลาวเปดประชุม และแนะนํากรรมการ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เขารวมการ

ประชุมผูถือหุนดังน้ี 
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กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม  

1. นายเสรี จินตนเสรี    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

(เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

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 

10. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

    กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 

 

โดยมีกรรมการบรษิัทเขารวมประชุมทั้งสิ้น 10 ทาน โดยคิดเปนรอยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

 

ผูเขารวมประชุม ผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

1. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชชัวาล  ผูสอบบัญชี บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด 

2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล   ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด  

(ผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) 

 

 กอนเริ่มประชุม ประธานไดมอบหมายใหเจาหนาที่ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ

การประชุม ดังน้ี 

ในการออกเสียงใหถือคะแนน 1 หุน เทากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระใน

หนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระแลวจึงเปดใหมีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผูถือหุนที่ไม

เห็นดวยหรือตองการงดออกเสียง ขอใหกดเลือก “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู Agenda ของ Application IR 

PlUS AGM แลวจึงยืนยันการลงคะแนนดวยการยืนยัน Pin Code กรณีที่ผูถือหุนไมไดกดเลือกความเห็นใดๆ ในแตละวาระ 

บริษัทจะถือวาทานผูถือหุนประสงคจะลงคะแนนเสียงเปน “เห็นดวย” ในวาระน้ันๆ นอกจากนี้ เน่ืองจากเปนการ

ลงคะแนนผาน Application แบบออนไลน ดังน้ัน จึงไมมีกรณีของบัตรเสีย 



 

หนา 12 

เห็นดวย 38 ราย จํานวน 470,947,286 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

 

ประธานมอบหมายใหดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําป 2562 ตอที่ประชุมทราบ 

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวาในป 2562 บรษิัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 1,554.23 

ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2561 ซึ่งอยูที่ 1,436.91 ลานบาท โดยเปนรายไดจากการใหบริการรวม 1,553.79 ลานบาท สาเหตุ

เน่ืองมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยงานภาครัฐที่สําคัญไดแก โครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองและรถไฟฟา

สายสีชมพู โครงการกสทช. และโครงการอาคารสํานักงานศาลทหารและที่ทําการสํานักงานฯ (พื้นท่ีศรีสมาน) สวนโครงการ

ภาคเอกชนที่สําคัญ ไดแก โครงการศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ โครงการบางกอก มอลล (โซน 4) โครงการเทอรมินอล 21 

พระราม 3 โครงการ Life Sathorn Sierra และ โครงการ Life Asoke Rama 9 (Phase 2 ) Hype ของกลุม บมจ.เอพี 

(ไทยแลนด) เปนตน   

 

สําหรับ ป 2562 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย มีกําไรข้ันตนเทากับ 409.13 ลานบาท คิดเปน

อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 26.32 และมีกําไรสุทธิเทากับ 277.61 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 17.61 โดยมีกําไร

ตอหุนขั้นพ้ืนฐานในอัตรา 0.37 บาทตอหุน  

 

ดานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,689.43 ลานบาท 

หนี้สินรวม 622.34 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 1,067.09 ลานบาท ทั้งน้ี ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สิน

ตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.58 เทา อัตราสวนสภาพคลอง หรือ Current Ratio เทากับ 1.92 เทา และอัตราผลตอบแทน

ของผูถือหุนอยูท่ีรอยละ 28.71 

 

นอกจากน้ีบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการตอตานทุจริตคอรัปช่ันอยางตอเน่ืองโดยไดมีการอบรมและ

เนนยํ้าใหทุกภาคสวนรับทราบและปฏิบัติตาม 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอ่ืน จากน้ันประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป

ที่ผานมาตามท่ีรายงาน 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนมัุติงบการเงินประจําป 2562 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผาน

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด และไดผานการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการแลว โดยแสดงอยูในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ

ประชุม (สิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 2) 

 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอ่ืน จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 

 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติงบการเงินประจําป 2562 ส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นดวย 38 ราย จํานวน 470,947,286 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 5 รับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปและการจายเงินปนผลระหวางกาล โดยไมมีการจายเงินปนผล

ประจําป 2562 เพิ่มเติมอีก  

 

ประธานมอบหมายใหดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู จัดการใหญ เปนผูรายงาน

รายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลตอที่ประชุม 

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหท่ีประชุมทราบวา 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 

 



 

หนา 14 

สําหรับการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ

หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล แตบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมี

ความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพ่ือขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น

ตามที่คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

 

ทั้งน้ี บริษัทขอรายงานเร่ืองการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งบริษัทไดดําเนินการตามขอบังคับบริษัท ขอที่ 47 

วรรคสาม ที่ใหอํานาจคณะกรรมการในการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว เม่ือเห็นวาบริษัทมีผล

กําไรสมควรพอที่จะทําเชนน้ัน และเม่ือไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการ

ประชุมคราวตอไป  

 

สําหรับป 2562 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวน 

272,097,612 บาท และสืบเน่ืองจากสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 15 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาล

จากกําไรของบริษัทที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2562 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัทแลวในอัตราหุนละ 0.27 บาท รวมเปนเงิน 202,465,816.92 

บาท คิดเปนรอยละ 74.41 ของกําไรสุทธิสําหรับป ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยจายเม่ือวันท่ี 14 

พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทไมมีการจายเงินปนผลประจําปจากผลการดําเนินงานป 2562 อีกแตอยางใด  

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอ่ืน จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปและการจายเงิน

ปนผลระหวางกาล โดยไมมีการจายเงินปนผลประจําป 2562 เพิ่มเติมอีก 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปและการจายเงินปนผลระหวางกาล โดยไมมีการ

จายเงินปนผลประจําป 2562 เพ่ิมเติมอีก  

 

(หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 3 ราย คิดเปนจํานวน 724 หุน (รวมมีผูเขารวมประชุม

ทั้งหมด 41 ราย) รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระน้ี 470,948,010 หุน คิดเปนรอยละ 62.80367 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดทั้งหมดของบรษิัท) 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนท่ีกรรมการที่ออกตามวาระ 

  

ประธานมอบหมายให ศ.กิตติคณุ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

รายงานตอที่ประชุม  

 

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร รายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทขอ 21 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง จะตองมีกรรมการที่ตอง

ออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง



 

หนา 15 

ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

ซึ่งในป 2563 นี้นับเปนปที่ 15 นับจากบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมกีรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน

ทั้งสิ้น 3 ทาน ประกอบดวย  

 

 1) ศ.กิตติคณุ ดร. วินิต ชอวิเชียร กรรมการอิสระ 

 2) ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ 

 3) นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ 

  

ทั้งน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทผาน

ทางเว็บไซตของบรษิัทตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อเปนการสงเสริมหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีและคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือเขามา

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได

พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ ความรู ความสามารถและผลงานที่ผานมาของกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ทาน (สิ่งท่ี

สงมาดวยหมายเลข 3) และเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการแตงตั้ง ประธานจึงขอเชิญกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ออกจากหอง

ประชุม  

  

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ไดแก ศ.กิตติคุณ        

ดร. วินิต ชอวิเชียร กรรมการอิสระ ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล และ นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเขาดํารง

ตําแหนงอีกครั้งหน่ึงดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดังน้ี 

 

 ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ชอวิเชียร 

เห็นดวย 37 ราย จํานวน 462,139,278 เสียง คิดเปนรอยละ 98.1296 

ไมเห็นดวย 4 ราย จํานวน 8,808,732 เสียง คิดเปนรอยละ 1.8704 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล 

เห็นดวย 41 ราย จํานวน 470,948,010 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  ราย จํานวน  เสียง คิดเปนรอยละ  

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   



 

หนา 16 

 นายบดินทร แสงอารยะกุล 

เห็นดวย 41 ราย จํานวน 470,948,010 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

จากน้ันประธานไดเชิญกรรมการท้ัง 3 ทานกลับเขาท่ีประชุม และแจงมติที่ประชุมใหรบัทราบ 

 

วาระท่ี 7 พิจารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 

 

ประธานมอบหมายให ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

 

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รายงานใหที่ประชุม

ทราบวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท 

ปริมาณงานท่ีกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน โดย

คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2563 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

4. คาตอบแทนรายเดือน 

                   ป 2563 

           (บาทตอเดือน) 

-  ประธานกรรมการบริษัท                50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ        35,000 

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ          31,000 

-  กรรมการ                   21,000 

 ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนน้ี 

 

5. คาเบ้ียประชุม 

     ป 2563 

          (บาทตอครั้ง) 

-  กรรมการ                  5,000   

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ                    5,000 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน         5,000 

 

จากผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 และสถานการณทางเศรษฐกิจของไทย และเพ่ือเปนการ

รักษาสภาพคลองและดูแลพนักงานของบรษิัท คณะกรรมการจึงของดโบนัสประจําป 2563  



 

หนา 17 

ในวาระน้ีมีผูถือหุนที่มีสวนไดเสียซ่ึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจํานวน 8 ราย รวม 415,993,120 เสียง จากนั้น

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปน

อยางอ่ืน จากนั้นประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 ตามที่ประธาน

เสนอดวยคะแนนเสียงเปนจํานวนไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นดวย 33 ราย จํานวน 54,954,890 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมัุติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกาํหนดคาตอบแทนประจําป 2563 

 

ประธานมอบหมายให ดร.ปญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเปนผู

นําเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของในการพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ัง

นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2563 โดยมีนางสาวภิ

ตินันท ภัทรกฤติเดช เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยในป 2563 ซึ่งจะนับเปนการทํางานปที่ 1 ผูสอบบัญชีได

เสนอคาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2563 เปนวงเงินจํานวน 835,000 บาทสําหรับบริษัท และ 45,000 บาทสําหรับ

บริษัทยอย ซึ่งไมรวมคาใชจายอ่ืนในการตรวจสอบ เชน คาพาหนะ คาที่พัก คาเบ้ียเล้ียงพนักงาน 200 บาทตอคนตอวัน 

เปนตน ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจํานวนท่ีใชจริง และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอ่ืนๆ แกบริษัทและบริษัทยอย และไมมี

ความสัมพันธ และ/ หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูถือหุนรายใหญ/ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแต

อยางใด 

 

ทั้งน้ีในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด จัดหาผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท  พราวด อิน โปร จํากัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน 

และในกรณีที่บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา

แตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัทผูสอบบัญชีอื่นแทน  

 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหบริษัทไมสามารถจัด

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพื่ออนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับการสอบบัญชีประจําป 2563 ภายใน 4 เดือนนับแต

วันสิ้นรอบปบัญชี และดวยเหตุที่บริษัทจะตองจัดใหมีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ป 2563 ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 15 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งนางสาวศันสนีย        



 

หนา 18 

พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แหง

บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส         

ป 2563 ไปกอน ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดผอนผันใหบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 จนทําใหตองเล่ือนการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

ออกไป และเปนเหตุทําใหไมสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีได สามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เขา

ทําการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส หรืองบการเงินงวด 6 เดือนของบริษัทที่ตองนําสงภายในป 2563 เพื่อใหบริษัท

สามารถเปดเผยขอมูลและนําสงงบการเงินตอ ก.ล.ต. ได 

 

 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม

หรือความเห็นเปนอยางอ่ืน จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชี 

 

  มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงต้ังนางสาวศันสนีย พูลสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร 

จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2563 โดยมีนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัท และบริษัทยอยในป 2563 และใหสัตยาบันการแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ป 

2563 และในกรณทีี่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ให บรษิัท พราวด อิน โปร จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี

รับอนุญาตอ่ืนของบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และใน

กรณีที่บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอ่ืนแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ัง

ผูสอบบัญชีจากบริษัทผูสอบบัญชีอื่นแทน โดยกําหนดวงเงินคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย

ประจําป 2563 ดังน้ี  

 

คาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี 
ป 2563  

(บาท) 

คาสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 835,000 

คาสอบบัญชี บจ. เอ็กซลิอน (บริษัทยอย) 45,000 

 

ทั้งน้ียังไมรวมคาใชจายอ่ืนในการตรวจสอบ เชน คาพาหนะ คาที่พัก คาเบ้ียเลี้ยงพนักงาน 200 บาทตอคนตอวัน 

เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจํานวนที่ใชจริง  

 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดวย 41 ราย จํานวน 470,948,010 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   



 

หนา 19 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆใหที่ประชุมพิจารณา เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดให

ที่ประชุมพิจารณา ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 

คําถาม :  นายดิษกร เทพจอมใจ ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สอบถามที่ประชุมวา พิจารณาจาก

ภาพรวมของอุตสาหกรรมกอสรางในชวงครึ่งหลงัของป 2563 บริษัทคาดการณการเติบโตของบริษัทไวอยางไร 

ปจจุบันบรษิัทมี Backlogs อยูเทาไร และจะทยอยรับรูรายไดทั้งหมดภายในป 2563 หรือไม  

 

คําตอบ :  ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 สวนใหญเปนงานเดิมที่ทํา

ตอเน่ืองหรือประมูลไดงานในชวงปลายป 2562 ซึ่งเปนงานที่มีอัตรากําไรคอนขางดี อยางไรก็ตาม ต้ังแตไตร

มาสที่ 2 เปนตนมา จากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทําใหภาค

อสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะกลุมคอนโดมิเนียมไดรับผลกระทบอยางมาก ผูประกอบการมีการชะลอการพัฒนา

โครงการใหมออกไป สงผลตอปริมาณงานกอสรางที่ลดลง ในขณะที่จํานวนผูรับเหมากอสรางงานฐานรากราย

ใหญยังคงมีอยูเทาเดิม ทําใหมีการแขงขันราคากันสูงเพ่ือใหไดงาน สําหรับงานกอสรางภาครัฐ มีจํานวน

โครงการกอสรางขนาดใหญจํานวนมาก ซ่ึงมีทั้งโครงการที่เซ็นสัญญาเริ่มงานไปแลว โครงการที่รอสงมอบพื้นที่

กอสราง โครงการท่ีอยูระหวางรอเซ็นสัญญา และโครงการที่อยูระหวางประมูลหรือเตรยีมจะเปดประมูลตาม

แผนงานที่กําหนดไวภายในสิ้นป 2563 ถึงตนป 2564 สําหรับการเติบโตของบริษัทในป 2563 คงจะเปนปที่ ทา

ทายอยางมากเน่ืองจากมีปจจัยลบรุมเราหลายอยางตามท่ีทราบ อยางไรก็ตาม บริษัทก็จะทําใหดีที่สุด โดยมี

การเขารวมประมูลงานกอสรางใหมอยางตอเน่ือง ปรับลดตนทุนในดานตาง ๆ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการใน

การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เปนตน ปจจุบันบริษัทมี Backlogs ประมาณ 600 ลานบาท โดยงาน

กอสรางงานฐานราก สวนใหญเปนงานที่มีระยะเวลากอสรางสั้น ๆ 2 – 3 เดือน ดังน้ันก็จะทยอยรับรูรายได

สวนใหญภายในป 2563 และบางสวนก็จะรบัรูรายไดในป 2564  

 

คําถาม : นายชวชิต พรธารักษเจริญ ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส สอบถามที่ประชุมวา พิจารณาจากงาน

กอสรางของภาครัฐที่มีการเลื่อนประมูลงานออกไป ทําใหปริมาณงานกอสรางในตลาดลดลง บริษัทตองมีการ

แขงขันราคาเพื่อใหไดงานหรือไม อยางไร และในไตรมาสท่ี 3 บริษัทมีอัตราการใชเครื่องจักรโดยเฉลี่ยจํานวนกี่

ชุด 

 

คําตอบ : ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา งานกอสรางโครงการใหมของภาครัฐยังคงทยอยเปด

ประมูลอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม ปริมาณงานกอสรางที่ลดลง ในขณะที่จํานวนผูรับเหมากอสรางงานฐานรา

กรายใหญยังคงมีอยูเทาเดิม ทําใหหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตองมีการแขงขันราคากันสูงเพ่ือใหไดงาน ทั้งน้ีบริษัท

คาดการณวา การแขงขันดานราคาจะลดลงหลังจากภาครัฐทยอยเปดประมูลโครงการขนาดใหญ สําหรับอัตรา

การใชเครื่องจักรโดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 ยังไมสามารถเปดเผยเน่ืองจากอาจสงผลช้ีนําถึงผลประกอบการได 

บริษัทจะแจงตัวเลขดังกลาวภายหลังจากที่บรษิัทแจงผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 3 แลว ทั้งน้ีสําหรับอัตราการใช

เครื่องจักรโดยเฉล่ียในไตรมาสท่ี 2 อยูที่ 14 ชุด  

 



 

หนา 20 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่มารวมประชุม จากน้ันจึงกลาวปดการประชุม 

 

ปดประชุมเวลา  15:25 น.      

   

     

 

 

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

                (นายเสร ีจินตนเสรี) 

 

 

       

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

                     (นางสาวฐิติมา เตียวประทีป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


