
 

หนา 9 

ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

ของ 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
                      

 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. ดวยวิธีการผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ภายใตพระราชกําหนด

วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563  ผาน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บขอมูลจราจร

ทางอิเล็กทรอนิกสของผูเขารวมประชุมทุกทานไวเปนหลักฐานในการเขารวมประชุม เชน ชื่อผูใชงาน หรือ Username 

ของผูเขารวมประชุม และวันเวลาของการเขารวมประชุมและการเลกิประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผล

การลงคะแนนของผูเขารวมประชุม เปนตน  นอกจากน้ี การดําเนินการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และ

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถือหุนท่ีหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกําหนด เชน กระทรวง

พาณิชย 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 โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม และมอบหมายให ดร.ชเนศวร 

แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานจํานวนผูถือหุน และจํานวนหุนของ

ผูเขารวมประชุม 

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานใหที่ประชุมทราบ 

ดังน้ี 

 

มีผูถือหุนที่เขารวมประชุมมาดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังตอไปน้ี 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุม ณ หองประชุมดวยตนเอง 8 ราย รวมจํานวนหุนได 414,963,120 หุน 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะ 25 ราย รวมจํานวนหุนได 59,744,959 หุน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 9 ราย รวมจํานวนหุนได 906,363 หุน 

ผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 1 ราย รวมจํานวนหุนได 332 หุน 

รวมจํานวน 43 ราย รวมจํานวนหุนได 475,614,774 หุน 

ซึ่งคิดเปนรอยละ 63.42601 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 749,873,396 หุน 

 

รวมจํานวนผูถือหุนทั้งส้ิน 43 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 475,614,774 หุน คิดเปนรอยละ 63.42601 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธาน

กรรมการเปนประธานที่ประชุม 
 

กอนเปดการประชุม บริษัทไดนําเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของหองประชุมเพื่อความปลอดภัย

ของผูเขารวมประชุม 



 

หนา 10 

 

จากนั้น ประธานกลาวเปดประชุม และแนะนํากรรมการ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เขารวมการ

ประชุมผูถือหุนดังน้ี 
 

กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี จินตนเสรี    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

(เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

(เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

3. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการอิสระ /  

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

     (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

4. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร  กรรมการอิสระ /  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

(เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

5. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล  กรรมการ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

     กรรมการผูจัดการใหญ 

6. ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ /  

     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

     (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

7. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี  กรรมการ (เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

     กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน 

     (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

     กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบํารุง 

     (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

10. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

    กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 

    (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

 

โดยมีกรรมการบรษิัทเขารวมประชุมทั้งสิ้น 10 ทาน โดยคิดเปนรอยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

 

 

 

 



 

หนา 11 

ผูเขารวมประชุม ผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

1. นางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช  ผูสอบบัญชี บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด  

(เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล   ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด  

(ผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) 

 

กอนเร่ิมประชุม ประธานไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีช้ีแจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละ

วาระการประชุม ดังน้ี   

 

ในการออกเสียงใหถือคะแนน 1 หุน เทากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระ

ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระแลวจึงเปดใหมีการออกเสยีงลงคะแนนตามวาระ 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 

 

ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทานผูถือหุนหรอืผูรับมอบฉันทะสามารถซักถาม หรือแสดงความเห็น

ผาน Application IR PLUS AGM โดยผูถือหุนแจงชื่อและนามสกุลกอนการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และ

สามารถสงคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นเขามาไดตลอดระยะเวลาการประชุม หรือสามารถสอบถามผานระบบภาพและ

เสียง โดยเจาหนาท่ีจะติดตอกลับไปเพื่อรวบรวมคําถาม โดยบริษัทจะทําการตอบคําถามและพิจารณาขอเสนอแนะตางๆ 

ของทานผูถือหุนในวาระที่เก่ียวของ หรือในวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งจะเปดกวางสําหรับเร่ืองทั่วไป 

 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม

รายละเอียด อ่ืนใด ประธานจึงแจงใหที่ประชุมทราบวาเน่ืองจากเปนการประชุมออนไลนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หากมี

ขอขัดของทางเทคนิคที่ทําใหประธานไมสามารถดําเนินการประชุมได ขอมอบหมายให ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล ประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงเปนผูดาํเนินการประชุมแทนจนกวาจะแกไขขอขัดของแลวเสร็จ  

 

ประธานจึงเร่ิมดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 

 

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) ไดรายงานวา บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน  

 



 

หนา 12 

สําหรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2563 โดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย บริษัทไดรับคะแนนเฉลี่ยท่ี 91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจด

ทะเบียนโดยรวมซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียท่ี 83 คะแนน สูงกวา Set100 Index ที่มีคะแนนเฉล่ีย 90 คะแนน สําหรับคะแนนราย

หมวดก็สูงกวาบริษัทจดทะเบียนโดยรวมและ Set100 Index เชนกัน ทั้งน้ีระดับคะแนนการประเมินที่บริษัทไดรับถือเปน 

CG Rating ระดับดีเลิศ (5 ดาว) ซึ่งถือเปนระดับคะแนนสูงสุด 

  

 (หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 2 ราย คิดเปนจํานวน 200 หุน (รวมมีผูเขารวมประชุม

ทั้งหมด 45 ราย) รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 475,614,974 หุน คิดเปนรอยละ 63.42603 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัท) 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรบัทราบ 

  

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 กันยายน 2563 และ

จัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาที่กําหนด และไดนํา

รายงานประชุมดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.pylon.co.th) เพ่ือเปดเผยแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปแลว โดย

ปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดคัดคาน หรือขอแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ทั้งน้ีบริษัทไดจัดสงใหผู

ถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 1) ใหที่ประชุมพิจารณารบัรอง  

 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไดบันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมไวถูกตองครบถวนแลว จึง

เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ในวาระ

นี้ไมมีคําถามและความเห็นเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติม 

 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดังน้ี 
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เห็นดวย 45 ราย จํานวน 475,614,974 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

 

ประธานมอบหมายใหดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง     

เปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2563 ตอที่ประชุม 

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวาในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 1,427      

ลานบาท โดยเปนรายไดจากการใหบริการรวม 1,416 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากปกอนจํานวน 138.23 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 8.89 สาเหตุเน่ืองมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยงานภาครัฐที่สําคัญไดแก โครงการทางพิเศษ

สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู-สถานี PK26 โครงการพัฒนาพื้นท่ีหมอน 33 

สวนหลวง-สามยาน โครงการอาคารที่ทําการสภาวิศวกร เปนตน สวนโครงการภาคเอกชนท่ีสาํคญั ไดแก โครงการ Queen 

Sirikit National Convention Center โครงการ Park Silom (Silom Square) โครงการ AIA East Gateway โครงการ 

The Aspen Tree โครงการ Bangkok Mall (Zone 4) โครงการคอนโดมิเนียมของกลุม AP โครงการคอนโดมิเนียมและ

โรงแรมของกลุม Habitat เปนตน   

 

สําหรับ ป 2563 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

เทากับ 182.54 ลานบาท ลดลงจากปกอนเทากับ 95.07 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 34.25 คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 

12.80 ลดลงจากปกอน ซึ่งอยูที่รอยละ 17.61 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยมีกําไรตอ

หุนข้ันพื้นฐานในอัตรา 0.24 บาทตอหุน 

 

ดานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,320.79 ลานบาท 

หน้ีสินรวม  274.26 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 1,046.53  ลานบาท ทั้งน้ี ตามงบการเงินรวมบรษิัทมีอัตราสวนหน้ีสิน

ตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.26 เทา  อัตราสวนสภาพคลอง หรือ Current Ratio เทากับ 3.78 เทา และอัตราผลตอบแทน

ของผูถือหุนอยูท่ีรอยละ 17.27 

 

นอกจากน้ีบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการตอตานทุจริตคอรัปช่ันอยางตอเน่ืองโดยไดมีการอบรมและ

เนนยํ้าใหทุกภาคสวนรับทราบและปฏิบัติตาม 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และขอมอบหมายใหดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 
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ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คําถามและความเห็นเปนอยางอื่นเพิ่มเติม จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 

  

 (หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเปนจํานวน 100 หุน (รวมมีผูเขารวมประชุม

ทั้งหมด 46 ราย) รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระน้ี 475,615,074 หุน คิดเปนรอยละ 63.42605 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัท) 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมัุติงบการเงินประจําป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผาน

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท จากบรษิัท พราวด อิน โปร จํากัด และไดผานการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการแลว โดยแสดงอยูในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ

ประชุม (สิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 2) 

 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 2563 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และขอมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ในวาระน้ี

มีคําถามเพิ่มเติมจากผูถือหุน ดังน้ี 

 

คําถาม :  นายบุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส สอบถามท่ีประชุมวา      

ยอดรายไดป 2563 พบวาลดลงรอยละ 9.5 เม่ือเทียบกับปกอน และมีกําไรสุทธิประมาณ 182.54 

ลานบาท ลดลงรอยละ 35.25 ของรายได อัตรากําไรสุทธิลดลงจากรอยละ 17.61 คงเหลอือยูท่ีรอย

ละ 12.80 นอกจากน้ี ROE ลดลงจากรอยละ 28.71 คงเหลืออยูที่รอยละ 17.27 รวมทั้ง ROA 

ลดลงจากรอยละ 22.59 คงเหลืออยูที่รอยละ 14.58 สําหรับอัตรากําไรตอหุนก็ลดลงจาก 0.37 

บาทตอหุน คงเหลืออยูที่ 0.24 บาทตอหุน จะเห็นไดวาตัวเลขทางการเงินลดลงทุกตัว จึงขอ

สอบถามวาการที่ตัวเลขทางการเงินลดลงเกิดจากสาเหตใุด 

 

คําตอบ : ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา เน่ืองจากในป 2562 ภาวะการแขงขันใน

อุตสาหกรรมน้ียังมีไมสูงมาก งานที่ไดรับก็มี margin คอนขางดี จะเห็นวาในป 2562 มี gross 
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profit margin อยูที่รอยละ 26.3 ของรายได นอกจากน้ีในชวงปลายป 2562 บริษัทไดประมูลงาน

กอสรางโครงการปรับปรุงศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ทําใหผลประกอบการของบริษัทในป 

2562 มีกําไร New High อยูที่ 277 ลานบาท มีรายได 1,554 ลานบาท มี gross profit margin 

รอยละ 26.3 ของรายได มี net profit margin รอยละ 17.61 โดยยังคงดีตอเน่ืองมาจนถึงไตรมาส 

1 ป 2563 โดยในไตรมาส 1 ป 2563 บริษัทมีกําไรประมาณ 105 ลานบาท อยางไรก็ตามภาย

หลังจากเกิดโรคระบาด COVID-19 ในชวงตนป 2563 ตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ทําใหภาวะ

อุตสาหกรรมกอสรางโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมประสบปญหาคอนขางมาก โครงการใหมมีคอนขาง

นอย ทําใหสภาพการแขงขันในตลาดสูงมาก สงผลใหการรบังานในชวงไตรมาส 2 ป 2563 ตอเน่ือง

ถึงปลายป 2563 มีอัตราทํากําไรท่ีลดลง จึงเปนสาเหตุที่วาทําไมยอดรายไดไมไดตางกันมากนักแต

กําไรลดลง 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คําถามและความเห็นเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติม จากน้ันประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2563 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงนิประจําป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นดวย 46 ราย จํานวน 475,615,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 5 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล  

 

ประธานมอบหมายใหดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

เปนผูรายงานรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและการจายเงนิปนผลตอที่ประชุม 

 

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 
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สําหรับการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ

หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล แตบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมี

ความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพ่ือขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น

ตามที่คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

 

สําหรับป 2563 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 เปนจํานวน 

182,361,145 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติใหจายเงินปนผลจากกําไรของบริษัทที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน

และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชี

ของบริษัทแลวในอัตราหุนละ 0.14 บาท รวมเปนเงนิ 104,982,275.44 บาท คิดเปนรอยละ 57.57 ของกําไรสุทธิสาํหรับป 

ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้บริษัท

มิไดจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายในป 2563 เน่ืองจากบริษัทไดจัดสรรกําไรเพ่ือเปนเงินสํารองตามกฎหมายครบ

ตามที่กฎหมายกําหนดแลวตั้งแตป 2558   

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และขอมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คําถามและความเห็นเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติม จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 

และการจายเงินปนผล  

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผลดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นดวย 46 ราย จํานวน 475,615,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนท่ีกรรมการที่ออกตามวาระ 

  

ประธานมอบหมายให ศ.กิตติคณุ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

รายงานตอที่ประชุม  

 

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

มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทขอ 21 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง จะตองมีกรรมการที่ตอง

ออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง
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ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

ซึ่งในป 2564 น้ีนับเปนปที่ 16 นับจากบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน

ทั้งสิ้น 3 ทาน ประกอบดวย  

 

 1) ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล  กรรมการอิสระ 

 2) นายสมศกัดิ วิริยะพิพัฒน กรรมการ 

 3) นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ 

  

ทั้งน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทผาน

ทางเว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือเปนการสงเสริมหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีและคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือเขามา

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได

พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ ความรู ความสามารถและผลงานที่ผานมาของกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ทาน (สิ่งท่ี

สงมาดวยหมายเลข 3) และเสนอใหกลับเขาดาํรงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 

เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการแตงตั้ง ประธานจึงขอเชิญกรรมการท่ีตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ออกจากที่

ประชุม  

  

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และขอมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คําถามและความเห็นเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติม จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ไดแก ดร.ชัยพัฒน 

สหัสกุล นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน และนายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหน่ึงดวยคะแนน

เสียงขางมากของจํานวนเสยีงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

 ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล 

เห็นดวย 43 ราย จํานวน 468,929,542 เสียง คิดเปนรอยละ 98.59434 

ไมเห็นดวย 3 ราย จํานวน 6,685,532 เสียง คิดเปนรอยละ 1.40566 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   
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นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน 

เห็นดวย 46 ราย จํานวน 475,615,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  ราย จํานวน  เสียง คิดเปนรอยละ  

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

  

 นายพิสันต์ิ ศริิศุขสกุลชัย 

เห็นดวย 46 ราย จํานวน 475,615,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

จากน้ันประธานไดเชิญกรรมการท้ัง 3 ทานกลับเขาท่ีประชุม และแจงมติที่ประชุมใหรบัทราบ 

 

วาระท่ี 7 พิจารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 

 

ประธานมอบหมายให ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน    

เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

 

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รายงานใหที่ประชุม

ทราบวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท 

ปริมาณงานท่ีกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน โดย

คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2564 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

1. คาตอบแทนรายเดือน 

                   ป 2564 

           (บาทตอเดือน) 

-  ประธานกรรมการบริษัท                50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ        35,000 

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ          31,000 

-  กรรมการ                   21,000 

 ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบรษิัทจะไมมีสิทธิไดรบัคาตอบแทนรายเดือนน้ี 
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2. คาเบ้ียประชุม 

     ป 2564 

          (บาทตอครั้ง) 

-  กรรมการ                  5,000   

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ                    5,000 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน         5,000 

 

3. โบนัส เปนวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท โดยการจายโบนัสขึ้นอยูกับผลประกอบการ ท้ังน้ีมอบหมายให

คณะกรรมการบรษิัทเปนผูพิจารณาจัดสรร 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และขอมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คําถามและความเห็นเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติม  จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2564 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 ตามที่ประธาน

เสนอดวยคะแนนเสียงเปนจํานวนไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นดวย 46 ราย จํานวน 475,615,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมัุติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกาํหนดคาตอบแทนประจําป 2564 

 

ประธานมอบหมายให ดร.ปญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเปนผู

นําเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของในการพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ัง

นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2564 โดยมีนางสาว

ศันสนีย พูลสวัสด์ิ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบรษัิทยอยในป 2564 โดยจะนับเปนการทํางานปที่ 2 ผูสอบบัญชีไดเสนอ

คาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2564 เปนวงเงินจํานวน 835,000 บาทสําหรับบริษัท และ 45,000 บาทสําหรับบริษัท



 

หนา 20 

ยอย ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาพาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเล้ียงพนักงาน 200 บาทตอคนตอวัน เปนตน 

ซึ่งจะเรียกเก็บตามจํานวนที่ใชจริง  

 

ทั้งน้ีบุคคลทั้ง 2 ไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูสอบบัญชี

ไมไดใหบริการอ่ืนๆ แกบริษัทและบริษัทยอย และไมมีความสัมพันธ และ/ หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผู

ถือหุนรายใหญ/ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถ

ปฏิบัติงานได ใหบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษัท  พราวด อิน โปร จํากัด แทนได 

โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด ไมสามารถจัดหา

ผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัทผูสอบบัญชีอ่ืนแทนได และมอบ

อํานาจใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชรีายใหมไดทั้งสองกรณีขางตน  

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และขอมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คําถามและความเห็นเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติม  จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนด

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้งนางสาวศันสนีย พูลสวัสด์ิ ผูสอบบัญชี

รับอนญุาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร 

จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2564 โดยมีนางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

และบริษัทยอยในป 2564 โดยจะนับเปนการทํางานปที่ 1 ทั้งน้ีบุคคลทั้ง 2 ไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอ่ืนๆ แกบริษัทและบริษัทยอย และไมมีความสัมพันธ และ/ 

หรือ การมีสวนไดเสยีกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูถือหุนรายใหญ/ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และในกรณี

ที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบรษิัท พราวด อิน โปร จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ 

บริษัท  พราวด อิน โปร จํากัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีท่ีบริษัท 

พราวด อิน โปร จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอ่ืนแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี

จากบริษัทผูสอบบัญชีอื่นแทนได และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีราย

ใหมไดท้ังสองกรณ ีโดยกําหนดวงเงินคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2564 ดังน้ี 

 

คาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี 
ป 2564  

(บาท) 

คาสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 835,000 

คาสอบบัญชี บจ. เอ็กซลิอน (บริษัทยอย) 45,000 

 



 

หนา 21 

ทั้งน้ียังไมรวมคาใชจายอ่ืนในการตรวจสอบ เชน คาพาหนะ คาที่พัก คาเบ้ียเลี้ยงพนักงาน 200 บาทตอคนตอวัน 

เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจํานวนที่ใชจริง  

 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นดวย 46 ราย จํานวน 475,615,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และขอมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง รายงานใหที่ประชุมทราบวา มีคําถาม

จาก ผูถือหุน ดังน้ี 

   

คําถาม :  นายบุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส สอบถามที่ประชุมวาใน

ปจจุบันราคาเหล็กมีการปรบัตัวสูงข้ึน จะมีผลกระทบอยางไรกับบริษัท 

 

คําตอบ :  ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ตองยอมรับวาในปจจุบันราคาเหล็กมีการ

ปรับตัวสูงขึ้น แตบริษัทไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็ก เน่ืองจากบริษัทมีสภาพ

คลองท่ีด ีดังน้ันเม่ือบริษัทไดรบัการยืนยันการวาจางก็จะทําการ lock ราคาเหล็กท้ังจํานวนทันที  

 

คําถาม :  นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส สอบถามที่ประชุม

เพ่ิมเติมวา ภาวะอุตสาหกรรมงานกอสรางเสาเข็มเจาะในป 2564 เปนอยางไร 

 

คําตอบ : ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ภาวะอุตสาหกรรมงานกอสรางเสาเข็มเจาะ

ในป 2564 อาจดีไมเทากับป 2562 ถึงตนป 2563 ตามที่เรียนใหทานผูถือหุนทราบในวาระที่ 4 

สืบเน่ืองจากการเกิดสถานการณการแพรระบาดโรค COVID-19 ในชวงตนป 2563 ตอเน่ืองมา

จนถึงปจจุบัน ประกอบกับปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ ทําใหโครงการพัฒนาที่พักอาศัยแนวสูง 

(คอนโดมิเนียม) ชะลอตัว และคาดวาจะยังคงชะลอตัวตอเน่ืองในป 2564 อยางไรก็ตามฝายบริหาร

มิไดมีความกังวลมากนัก เพราะเปนไปตามภาวะอุตสาหกรรม ในระหวางน้ีบริษัทก็ถือโอกาส

ดําเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการทํางานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อยางไรก็ตาม



 

หนา 22 

โครงการภาครัฐขนาดใหญที่ลาชามานานนาจะไดเริ่มโครงการในชวงครึ่งหลังของป 2564 ไดแก 

โครงการรถไฟความเร็วสูงท้ัง 2 เสน (รถไฟไทยจีน และสายตะวันออก)  

 

คําถาม :  นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส สอบถามที่ประชุม

เพ่ิมเติมวาปจจุบัน Backlog เปนอยางไร 

 

คําตอบ :  ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ณ ส้ินป 2563 Backlog อยูที่ประมาณ 

500 ลานบาท ซึ่งยังคงเปนตัวเลขเดียวกันกับที่ไดรายงานในงาน Opportunity Day และบริษัทจะ 

Update Backlog ในงาน Opportunity Day ประจําไตรมาส 1 ป 2564 ตอไป 

 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่มารวมประชุม จากน้ันจึงกลาวปดการประชุม 

 

ปดประชุมเวลา  15:30 น.      

   

     

 

 

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

                (นายเสร ีจินตนเสรี) 

 

 

       

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

                     (นางสาวฐิติมา เตียวประทีป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


