
 

หนา 1 / 18  

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 

ของ 

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 

                      

 

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ดวยวิธีการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ภายใตพระราช

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

ขอมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกสของผูเขารวมประชุมทุกทานไวเปนหลักฐานในการเขารวมประชุม เชน ชื่อผูใชงาน 

หรือ Username ของผูเขารวมประชุม และวันเวลาของการเขารวมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพ

และเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผูเขารวมประชุม เปนตน  นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเปนไปตาม

ขอบังคับของบริษัท และหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถือหุนที่หนวยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

ไทยกำหนด เชน กระทรวงพาณิชย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศที่สอดคลองกับพระราชกำหนดวาดวย

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวของ โดยดำเนินการถายทอดสดจากหองประชุม

สำนักงานของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสาม

เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม และ

มอบหมายให ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานจำนวนผู

ถือหุน และจำนวนหุนของผูเขารวมประชุม 

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานใหที่ประชุม

ทราบ ดังนี ้

 

มีผูถือหุนที่เขารวมประชุมมาดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังตอไปนี้ 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุม ณ หองประชุมดวยตนเอง 7 ราย รวมจำนวนหุนได 400,707,120 หุน 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะ 712 ราย รวมจำนวนหุนได 56,363,299 หุน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 9 ราย รวมจำนวนหุนได 5,980,400 หุน 

ผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 1 ราย รวมจำนวนหุนได 332 หุน 

รวมจำนวน 729 ราย รวมจำนวนหุนได 463,051,151 หุน 

ซึ่งคิดเปนรอยละ 61.7506 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด 749,873,396 หุน 

 

รวมจำนวนผูถือหุนทั้งสิ้น 729 ราย นับจำนวนหุนไดทั้งสิ้น 463,051,151 หุน คิดเปนรอยละ 61.7506 ของ

จำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธาน

กรรมการเปนประธานที่ประชุม 
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กอนเปดการประชุม บริษัทไดนำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของหองประชุมเพื่อความ

ปลอดภัยของผูเขารวมประชุม 

 

จากนั้น ประธานกลาวเปดประชุม และแนะนำกรรมการ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เขารวม

การประชุมผูถือหุนดังนี ้

 

กรรมการบริษัทที่เขารวมประชมุ 

1. นายเสรี จินตนเสรี    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

(เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

3. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการอิสระ /  

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกบัดูแลกิจการ 

     (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

4. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร  กรรมการอิสระ /  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบและกำกับดแูลกิจการ 

(เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

5. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล  กรรมการ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 

     กรรมการผูจัดการใหญ 

6. ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกบัดูแลกิจการ/  

     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

     (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

7. นายบดินทร แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 

     กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน 

     (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

8. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 

     กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบำรุง 

     (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

9. นายพสิันติ์ ศิริศุขสกุลชยั  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและ

การตลาด (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

 

โดยมีกรรมการบริษัทเขารวมประชุมทั้งสิ้น 9 ทาน โดยคิดเปนรอยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 
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ผูเขารวมประชุม ผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

1. นางสาวศนัสนยี พูลสวัสดิ ์  ผูสอบบัญช ีบริษทั พราวด อิน โปร จำกัด  

2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษทั บางกอกแอ็ทเทอนี จำกัด  

(ผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) 

 

กอนเร่ิมประชุม ประธานไดมอบหมายใหเจาหนาที่ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละ

วาระการประชุม ดังนี ้  

 

ในการออกเสียงใหถือคะแนน 1 หุน เทากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบ

วาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอขอมูลในแตละวาระแลวจึงเปดใหมีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผู

ถอืหุนที่ไมเห็นดวยหรือตองการงดออกเสียง ขอใหกดเลือก “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู Agenda ของ 

Application IR PLUS AGM แลวจึงยืนยันการลงคะแนนดวยการยืนยัน Pin Code กรณีที่ผู ถือหุนไมไดกดเลือก

ความเห็นใดๆ ในแตละวาระ บริษัทจะถือวาทานผูถือหุนประสงคจะลงคะแนนเสียงเปน “เห็นดวย” ในวาระนั้นๆ 

นอกจากนี้ เนื่องจากเปนการลงคะแนนผาน Application แบบออนไลน ดังนั้น จึงไมมีกรณีของบัตรเสีย 

 

ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถซักถาม หรือแสดง

ความเห็นผาน Application IR PLUS AGM โดยผูถือหุนแจงชื่อและนามสกุลกอนการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ทุกครั้ง และสามารถสงคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นเขามาไดตลอดระยะเวลาการประชุม หรือสามารถสอบถามผาน

ระบบภาพและเสียง โดยเจาหนาที่จะติดตอกลับไปเพื่อรวบรวมคำถาม โดยบริษัทจะทำการตอบคำถามและพิจารณา

ขอเสนอแนะตางๆ ของทานผูถือหุนในวาระที่เกี่ยวของ หรือในวาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ ซึ่งจะเปดกวางสำหรับเร่ืองทั่วไป 

 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม

รายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 

 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 

 

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุน

ไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดรายงานวา บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 97 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 

สำหรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำป 2564 โดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย บริษัทไดรับคะแนนเฉลี่ยที่ 91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของบริษัท

จดทะเบียนโดยรวมซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยที่ 84 คะแนน สำหรับคะแนนรายหมวดก็สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจด
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ทะเบียนโดยรวมและ SET 100 เชนกัน ทั้งนี้ระดับคะแนนการประเมินที่บริษัทไดรับถือเปน CG Rating ระดับดีเลิศ 

(5 ดาว) ซึ่งถือเปนระดับคะแนนสูงสุด 

  

 (หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเปนจำนวน 503,950 หุน (รวมมีผูเขารวม

ประชุมทั้งหมด 731 ราย) รวมจำนวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 463,555,101 หุน คิดเปนรอยละ 61.8178 ของจำนวน

หุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท) 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

  

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 

และจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด 

และไดนำรายงานประชุมดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.pylon.co.th) เพื่อเปดเผยแกผูถือหุนและนักลงทุน

ทั่วไปแลว โดยปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดคัดคาน หรือขอแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

ทั้งนี้บริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1) ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง  

 

ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไดบันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมไวถูกตองครบถวนแลว 

จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคำถามหรือ

ขอคิดเห็นหรือไม และมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคำถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ใน

วาระนี้ไมมีคำถามและความเห็นเปนอยางอืน่เพิ่มเติม 

 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นดวย 731 ราย จำนวน 463,555,101 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จำนวน - เสียง   

 

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

 

ประธานมอบหมายใหดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความ

เสี่ยง เปนผูรายงานผลการดำเนินงานประจำป 2564 ตอที่ประชุม 

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวาในป 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการ

ใหบริการรวม 785.87 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนจำนวน 630.95 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 44.53 สาเหตุ

เนื่องมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยงานภาครัฐที่สำคัญไดแก โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-

ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก / โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (Spur Line) / โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 สวน

หลวง-สามยาน / โครงการ U.S.Embassy Bangkok / โครงการรถไฟฟาความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ / ทาอากาศยานดอนเมือง / และทาอากาศยานอูตะเภา) สวนโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ไดแก 

โครงการ JRK Tower (Summit Tower) / โครงการ Skyrise Avenue Sukhumvit 64 / โครงการ The Living 

Ramkhamhaeng / โครงการ  Nai Lert Park Hotel&Residence Bangkok / โครงการ  Grand Center Point 

Lumphini /  โครงการ JLK Tower /  โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ ม AP/ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุม 

Habitat / โครงการคอนโดมิเนียมของกลุมพฤกษาเรียลเอสเตท และโครงการคอนโดมิเนียมของกลุมโนเบิลดีเวลลอป

เมนท เปนตน  

 

สำหรับ ป 2564 จากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของ

บริษทัเทากับ 39.76 ลานบาท ลดลงจากปกอนเทากับ 142.78 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 78.22 คิดเปนอัตรากำไร

สุทธิรอยละ 5 ลดลงจากปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 12.80 ซึ่งเปนผลมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยมี

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.05 บาทตอหุน   

 

ดานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,212.31 ลาน

บาท หนี้สินรวม  234.81 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 977.51 ลานบาท ทั้งนี ้ ตามงบการเงินรวม บริษัทมี

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.24 เทา  อัตราสวนสภาพคลอง หรือ Current Ratio เทากับ 3.34 เทา 

และอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 3.93 

 

นอกจากนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรัปชั่นอยางตอเนื่องโดยไดมีการ

อบรมและเนนย้ำใหทุกภาคสวนรับทราบและปฏิบัติตาม 



 

หนา 6 / 18  

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคำถามหรือ

ขอคิดเห็นหรือไม และมอบหมายใหดร.ชเนศวร เปนผูตอบคำถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ใน

วาระนี้มีคำถามเพิ่มเติมจากผูถือหุน ดังนี ้

 

คำถาม :  นายบุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สอบถามที่ประชุมวา

บริษัทมีเครื่องจักรทั้งหมดกี่ชุด ใชงานกี่ชุด การประมูลงานในเวลานี้เปนอยางไร มี Backlog 

เทาไร สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง กลุม CP ยังมีประเด็นเรื่องการสงมอบพื้นที่กอสราง มี

ผลกระทบกับงานของเราหรือไมอยางไร นอกจากนี้กอนการแพรระบาดของโรคโควิด 19 บริษัท

มีแรงงานเทาไร และในปจจุบันมีแรงงานเทาไร 

 

คำตอบ : ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ในป 2564 บริษัทประสบปญหาอยู 2 

เรื ่อง คือ การชะลอตัวของอุตสาหกรรม และผลกระทบจากการที่หนวยงานภาครัฐสั ่งปด

หนวยงานกอสรางเพือ่ควบคุมโรคระบาด ทำใหบริษัททำงานโดยเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 10-12 ชุด จาก

จำนวนเคร่ืองจักรจำนวน 25 ชุด  

 

 ปจจุบันบริษัทมี Backlog ประมาณ 1,500 ลานบาท ปรับตัวดีขึ้นจากปกอน และหวังวาผล

ประกอบการปนีน้าจะดีกวาปที่ผานมา 

 

 โครงการ Cloud 11 ที่ดำเนินอยูในปจจุบันบริษัทใชเคร่ืองจักรจำนวน 10 ชุด โดยเริ่มงานตั้งแต

กลางเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ซึ่งคาดวาจะทำใหผลประกอบการปลายไตรมาส1  ไตรมาส 2 

และไตรมาส 3 นาจะปรับตัวดีขึ้นจากปกอน นอกจากนี้บริษัทไดรับงานเพิ่มเติมจากโครงการ 

ทางยกระดับพระราม 3 ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก ซึ่งใชเคร่ืองจักรจำนวน 3 ชุด ระยะเวลา

ดำเนินงาน 1 ป  

 

 สำหรับโครงการรถไฟฟาความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบิน เปนโครงการที่เดิมคาดวาจะเริ่ม

ดำเนินงานไดในเดือนธันวาคม 2564 แตเนื่องดวยเจาของโครงการกับทางรัฐบาลยังมีขอตกลง

บางอยางที่ยังไมไดขอสรุป ทำใหเลื่อนการเริ่มโครงการออกไป ปจจุบันไดรับแจงวาอาจเริ่ม

ดำเนินการไดในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 อยางไรก็ตามบริษัทยังคงเขาประมูลงานอยาง

ตอเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากความลาชาขางตน 
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 ปจจุบันบริษัทใชกำลังการผลิตอยูที่ประมาณ 60-70% เปนการใชเครื่องจักรประมาณ 16-17 

ชุด หากโครงการรถไฟฟาความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินสามารถเริ่มดำเนินการได บริษัทจะ

สามารถใชกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นไดอีก 

 

 สำหรับประเด็นเรื ่องแรงงาน ในชวงเวลาที่บริษัทไดรับแจงวาไดรับงานโครงการรถไฟฟา

ความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบิน บริษัทเองก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องแรงงาน เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทำใหบริษัทไมสามารถนำแรงงานตางดาวเขามาได 

ซึ่งบริษัทมีคนงานประมาณ 20 ชุด และคาดวาเมื่องานโครงการรถไฟฟาความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 

สนามบินเร่ิมงานได บริษัทจะตองใชแรงงานโดยรวมประมาณ 25 ชุด ซึ่งภายหลังจากที่โครงการ

เลื่อนการเริ่มงานออกไป ทำใหบริษัทยังคงมีแรงงานเพียงพอกับปริมาณงานที่มีในปจจุบัน และ

สามารถรับงานไดอีกจำนวนหนึ่ง 

 

คำถาม : นายเกรียงไกรวงศ ธนศิริกูล ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  สอบถามที่ประชุม

วาบริษัทไดรับงานโครงการรถไฟฟาสายสีมวงสวนตอขยายหรือไม 

 

คำตอบ :  ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา โครงการนี้อยูในระหวางรอผูรับเหมา

หลักสงแบบกอสรางใหผ ู ร ับเหมากอสรางานฐานรากเสนอราคา บริษัทซึ ่งเปนหนึ ่งใน

ผูรับเหมากอสรางงานฐานรากรายใหญจึงคาดวาจะมีโอกาสไดงานบางสวน    

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คำถามและความเห็นเปนอยางอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการ

ดำเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 

  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท พราวด อิน โปร จำกัด และไดผานการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแลว โดยแสดงอยูในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุน

พรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 2) 
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ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจำป 

2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคำถามหรือ

ขอคิดเห็นหรือไม และมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคำถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คำถามและความเห็นเปนอยางอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำป 

2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินประจำป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นดวย 731 ราย จำนวน 463,555,101 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จำนวน - เสียง   

 

วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป และการจายเงินปนผล  

 

ประธานมอบหมายใหดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความ

เสี่ยง เปนผูรายงานรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกำไรและการจายเงินปนผลตอที่ประชุม 

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 

2535 มาตรา 116 และขอบังคับบริษัทขอ 48 กำหนดวาบริษัทจะตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุน

สำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมี

จำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 

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

เปนไปตามที่กฎหมายกำหนดไวครบถวนแลว 
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สำหรับการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ำกวารอยละ 40 ของกำไร

สุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล แตบริษัทอาจกำหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กำหนดขางตนได 

หากบริษัทมีความจำเปนที่จะตองนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อ

วัตถุประสงคอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตอไป  

 

สำหรับป 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนจำนวน 

38,202,377 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติใหจายเงินปนผลจากกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฎในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัทแลวในอัตราหุนละ 

0.06 บาท รวมเปนเงิน 44,992,403.76 บาท คิดเปนรอยละ 117.77 ของกำไรสุทธิสำหรับป ซึ่งเปนไปตามนโยบาย

การจายเงินปนผล โดยมีกำหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นอกจากนี้บริษัทมิไดจัดสรรกำไรเปนเงิน

สำรองตามกฎหมายในป 2564 เนื่องจากบริษัทไดจัดสรรกำไรเพื่อเปนเงินสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมาย

กำหนดแลวตั้งแตป 2558   

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคำถามหรือ

ขอคิดเห็นหรือไม และมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคำถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คำถามและความเห็นเปนอยางอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ

ประจำป และการจายเงินปนผล  

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป และการจายเงินปนผลใน

อัตราหุนละ 0.06 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นดวย 731 ราย จำนวน 463,555,101 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จำนวน - เสียง   
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วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 

  

ประธานมอบหมายให ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน รายงานตอที่ประชมุ  

 

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

2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทขอ 21 กำหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้ง จะตองมี

กรรมการที่ตองออกจากตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะออกจากตำแหนง

ในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนาน

ที่สุดเปนผูออกจากตำแหนง ซึ่งในป 2565 นี้นับเปนปที่ 17 นับจากบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด และมี

กรรมการที่ตองออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ทาน ประกอบดวย  

 

 1) นายเสรี จินตนเสร ี  กรรมการอิสระ 

 2) ดร.ปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการอิสระ 

 3) นายวงศชัย แสงอารยะกุล กรรมการ 

  

ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท

ผานทางเว็บไซตของบริษัทตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อเปนการสงเสริมหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผูถือหุนตามแนวทางของตลท. ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อ

เข ามาภายในระยะเวลาที ่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ ความรู ความสามารถและผลงานที่ผานมาของกรรมการที่

ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 3) และเสนอใหกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 

เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการแตงตั้ง ประธานจึงขอเชิญกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ออกจาก

ที่ประชุม  

 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาในระหวางนี้ขอแตงตั้งให ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร กรรมการอิสระ

รักษาการประธานที่ประชุม  

 

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากเปนการประชุมออนไลน ขอใหเจาหนาที่

ดำเนินการใหกรรมการที่ออกตามวาระไมใหเห็นภาพหรือไดยินเสียงขณะที่ที่ประชุมจะมีการลงมติ  
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รักษาการประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดย

มอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยัน

วามีคำถามหรือขอคิดเห็นหรือไม และมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคำถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คำถามและความเห็นเปนอยางอื่นเพิ่มเติม จากนั้นรักษาการประธานที่ประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง

กรรมการเปนรายบุคคล  

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ไดแก นายเสรี

จินตนเสรี ดร.ปญจะ เสนาดิสัย และนายวงศชัย แสงอารยะกุล กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่งดวย

คะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

 นายเสรี จินตนเสร ี

เห็นดวย 722 ราย จำนวน 453,085,901 เสียง คิดเปนรอยละ 97.7415 

ไมเห็นดวย 9 ราย จำนวน 10,469,200 เสียง คิดเปนรอยละ 2.2585 

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จำนวน - เสียง   

 

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 

เห็นดวย 721 ราย จำนวน 453,084,401 เสียง คิดเปนรอยละ 97.7412 

ไมเห็นดวย 9 ราย จำนวน 10,469,200 เสียง คิดเปนรอยละ 2.2585 

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 1,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0003 

บัตรเสีย - ราย จำนวน - เสียง   

  

 นายวงศชัย แสงอารยะกุล 

เห็นดวย 726 ราย จำนวน 460,240,101 เสียง คิดเปนรอยละ 99.2849 

ไมเห็นดวย 5 ราย จำนวน 3,315,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.7151 

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จำนวน - เสียง   

 

จากนั้นรักษาการประธานที่ประชุมไดเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขาที่ประชุม และแจงมติที่ประชุมให

รับทราบ โดยใหนายเสรี จินตนเสร ีทำหนาที่ประธานในที่ประชุมตามเดิม  
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วาระที่ 7 พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2565 

 

ประธานมอบหมายให ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน เปนผูนำเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

 

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รายงานใหที่

ประชุมทราบวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของ

บริษัท ปริมาณงานที่กรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาด

เดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา

คาตอบแทนกรรมการประจำป 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 

1. คาตอบแทนรายเดือน 

          ป 2565  ป 2564 

         (บาทตอเดือน)         (บาทตอเดือน) 

-  ประธานกรรมการบริษัท         50,000  50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ      35,000  35,000 

-  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ       31,000  31,000 

-  กรรมการ            21,000  21,000 

 ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนนี้ 

 

2. คาเบี้ยประชุม 

      ป 2565  ป 2564 

            (บาทตอครั้ง)          (บาทตอครั้ง) 

-  กรรมการ              5,000      5,000  

-  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ          5,000     5,000 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน          5,000     5,000 

 

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

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรร 

 

ทั้งนี้ ในป 2564 เปนชวงที่บริษัทไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทาง

คณะกรรมการบริษัทจึงแสดงความประสงคขอไมรับโบนัสจากผลประกอบการของป 2564 ซึ่งถือวาเปนการขอไมรับ

โบนัส 2 ปติดตอกัน สำหรับการขอไมรับโบนัสจากผลประกอบการของป 2564 เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564  
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ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคำถามหรือ

ขอคิดเห็นหรือไม และมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคำถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ใน

วาระนี้มีคำถามเพิ่มเติมจากผูถือหุน ดังนี ้

 

 คำถาม :  สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สอบถามที่ประชุมวา

คาตอบแทนกรรมการในป 2564 จายจริงทั้งปมีมูลคาเทาไร 

 

 คำตอบ : ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที ่ประชุมทราบวา ในป 2564 บริษัทมีคาตอบแทน

กรรมการรวมที่จายจริงทั้งป 2,568,000 บาท โดยเปนคาตอบแทนรายเดือน 2,163,000 บาท 

และเปนคาเบี้ยประชุม 405,000 บาท 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คำถามและความเห็นเปนอยางอื่นเพิ่มเติม  จากนั้นประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประจำป 2565 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2565 ตามที่เสนอ

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทซึ่งมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

เห็นดวย 732 ราย จำนวน 463,560,801 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จำนวน - เสียง   

 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเปนจํานวน 5,700 หุน (รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 

732 ราย) รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 463,560,801 หุน คิดเปนรอยละ 61.8185 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทัง้หมดของบริษัท) 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนประจำป 2565 

 

ประธานมอบหมายให ดร.ปญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเปนผู

นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวของในการพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งและกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญช ี

 

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง

นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาววิทิตา สุจิตรานุช ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 7408 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร 

จำกัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจำป 2565 โดยมีนางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัท และบริษัทยอยในป 2565 โดยจะนับเปนการทำงานปที่ 2 ผู สอบบัญชีไดเสนอคาบริการตรวจสอบบัญชี

ประจำป 2565 เปนวงเงินจำนวน 835,000 บาทสำหรับบริษัท และ 45,000 บาทสำหรับบริษัทยอย ซึ่งไมรวม

คาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาพาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 200 บาทตอคนตอวัน เปนตน ซึ่งจะเรียก

เก็บตามจำนวนที่ใชจริง (โดยเปนอัตราคาตอบแทนเดียวกบัป 2564) 

 

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูสอบ

บัญชีไมไดใหบริการอื่นๆ แกบริษัทและบริษัทยอย และไมมีความสัมพันธ และ/ หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ 

บริษัทยอย/ ผูถือหุนรายใหญ/ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน

ไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท พราวด อิน โปร จำกัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท  พราวด อิน โปร 

จำกัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่บริษัท พราวด อิน โปร จำกัด 

ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทผูสอบบญัชี

อื่นแทนได และมอบอำนาจใหคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมไดทั้งสองกรณี

ขางตน  

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคำถามหรือ

ขอคิดเห็นหรือไม และมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคำถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ใน

วาระนี้มีคำถามเพิ่มเติมจากผูถือหุน ดังนี ้
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 คำถาม :  นายวรัทสิญจม งามชัด ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  สอบถามที่ประชุมวาขอ

ทราบขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทวามีขั้นตอนอยางไร 

 

 คำตอบ : นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท พราวด อิน โปร จำกัด รายงานให

ที ่ประชุมทราบวา การตรวจสอบงบการเงินจะเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยใน

ระหวางปจะเขาตรวจเปนจำนวน 5 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้ง และในการตรวจสอบงบการเงินสิ้น

ป จะแบงการตรวจสอบเปนชวงของการสอบถามระบบเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ใน

ระหวางที่เขามาสอบถามระบบของบริษัท และประเมินการออกแบบระบบการควบคุมภายในวา

มีความเหมาะสมหรือไม และมีการตรวจสอบวาบริษัทไดมีการปฏิบัติงานตามระบบที่ไดวางไว

หรือไม หากมีประเด็นหรือมีขอบกพรองอะไรก็จะมีการรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบและ

กำกับดูแลกิจการรับทราบอยางสม่ำเสมอ ในชวงกอนสิ้นปจะมีการตรวจสอบวามีรายการอะไร

ที่ผิดปกติหรือไม และมีการตรวจสอบ ณ โครงการที่กำลังดำเนินการอยูวามีความคืบหนาของ

งานเปนไปตามที่แจงผู สอบบัญชีหรือไม สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสิ้นปจะเปนการ

ตรวจสอบเอกสารที ่เหลือ ประเด็นตางๆ และตรวจสอบงบการเงิน และมีการรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทุกประเด็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คำถามและความเห็นเปนอยางอื่นเพิ่มเติม  จากนั้นประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและ

กำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้งนางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาววิทิตา สุจิตรานุช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 หรือนางสาวภิตินันท 

ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร จำกัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทยอยประจำป 2565 โดยมีนางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ ์เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยในป 2565 โดย

จะนับเปนการทำงานปที่ 2 ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอ่ืนๆ แกบริษัทและบริษัทยอย และไมมีความสัมพันธ และ/ หรือ การมีสวนไดเสีย

กับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูถือหุนรายใหญ/ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และในกรณีที่ผูสอบบัญชี

ดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท พราวด อิน โปร จำกัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท  

พราวด อิน โปร จำกัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่บริษัท พราวด 

อิน โปร จำกัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก

บริษัทผูสอบบัญชีอื่นแทนได และมอบอำนาจใหคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีราย

ใหมไดทั้งสองกรณ ีโดยกำหนดวงเงินคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจำป 2565 ดังนี ้
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คาตอบแทนในการตรวจสอบบัญช ี
ป 2565  

(บาท) 

คาสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 835,000 

คาสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลอน (บริษัทยอย) 45,000 

 

ทั้งนี้ยังไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาพาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 200 บาทตอคน

ตอวัน เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ใชจริง  

 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นดวย 732 ราย จำนวน 463,560,801 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จำนวน - เสียง   

 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคำถามหรือ

ขอคิดเห็นหรือไม และมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคำถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา มี

คำถามจาก ผูถือหุน ดังนี ้

   

 คำถาม :  นายวรัทสิญจม งามชัด ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  สอบถามที่ประชุมวา

บริษัทตองสำรองเครื่องจักรเพื่อเขาทำงานในโครงการรถไฟฟาความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบิน

กี่ชุด และจะเปนปญหากับการรับงานในปจจุบันของบริษัทหรือไม และมีการบริหารจัดการ

อยางไร 

 

 คำตอบ : ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ทุกโครงการที่บริษัทประมูลได บริษัท

สามารถเขาดำเนินการไดโดยไมไดรับผลกระทบ เนื่องจากบริษัทมีกำลังการผลิตอยูที่ประมาณ 

25 ชุด ใชดำเนินงานในโครงการปจจุบันอยูที่ 16-17 ชุด สำหรับโครงการรถไฟฟาความเร็วสูง

เชื่อมตอ 3 สนามบินใชเครื่องจักรประมาณ 8 ชุด หากเริ่มงานประมาณเดือนสิงหาคม 2565 
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โครงการอื่นที่ดำเนินการอยูในปจจุบันก็จะทยอยแลวเสร็จ อยางไรก็ตามบริษัทยังคงเขาประมูล

งานเพื่อรับงานในโครงการใหมๆ เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง 

 

 คำถาม :  นายวรัทสิญจม งามชัด ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  สอบถามที่ประชุม

เพิ่มเติมวา อัตรากำไรของงานที่ประมูลในปนี้ และการแขงขันเปนอยางไร 

 

 คำตอบ : ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไมดีนัก งาน

ภาคเอกชนก็ไมไดอยูในสภาวะที่ดีมากนัก หากเปนโครงการขนาดเล็กที่ใชเวลาในการทำงานสั้น 

การแขงขันก็จะคอนขางสูง หากเปนโครงการระยาวที่ใชเวลาดำเนินงาน 6-7 เดือน 10 เดือน 

หรือ 1 ป บริษัทจะพิจารณาอยางรอบคอบในการเขาประมูลเพื่อใหมีอัตรากำไรที่เหมาะสม 

 

 คำถาม :  นายวรัทสิญจม งามชัด ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  สอบถามที่ประชุม

เพิ่มเติมวา งานที่ยังไมไดสงมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 15 โครงการมูลคา

ประมาณ 1,500 ลานบาท จะรับรูเปนรายไดในป 2565 เทาไร 

 

 คำตอบ : ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที ่ประชุมทราบวาหากโครงการรถไฟฟาความเร็วสูง

เชื่อมตอ 3 สนามบินเริ่มงานไดตามแผนเดิม Backlog สวนใหญก็จะรับรูรายไดในป 2565 แต

หลังจากที่เกิดความลาชาก็อาจทำให Backlog สวนหนึ่งจะไปรับรูรายไดในปหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

วาจะเร่ิมงานไดจริงเมือ่ไร 

 

 คำถาม :  นายบุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สอบถามที่ประชุมวา 

สถานการณของอุตสาหกรรมเสาเข็ม ณ ปจจุบันเปนอยางไร งานทั้งหมดในตลาด และ market 

share ของบริษัทเปนอยางไร 

 

 คำตอบ : ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา สถานการณอุตสาหกรรมกอสรางยัง

ไมไดดีมากนักสำหรับภาคเอกชน สำหรับงานภาครัฐก็ยังไมมีงานใหม ในสถานการณเชนนี้ทำให

มีการแขงขันสูง อยางไรก็ตามบริษัทยังคงมีงานในมืออยูในระดับที่นาพอใจ อีกทั้งหากภาครัฐ

ทยอยเปดประมูลโครงการรถไฟฟาตามแผน เชน สายสีสม ก็จะทำให สถานการณการแขงขัน

ลดลง สำหรับ market share บริษัทไมสามารถระบุไดอยางชัดเจน 
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ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏวาไมมีคำถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่มารวมประชุม จากนั้นจึงกลาวปดการประชุม 

 

ปดประชุมเวลา  16:00 น.      

   

ลงชื่อ  ..............................................................  ประธานที่ประชุม 

            (นายเสรี จินตนเสร)ี 

  

     

ลงชื่อ  ..............................................................เลขานุการที่ประชุม 

                        (นางสาวฐิติมา เตียวประทีป) 


