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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 
ของ 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
                      

 
ประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.  ณ  ห้องประชุม 3 (Meeting Room 3) ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
จํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด 2,543 ราย รวมจํานวนหุ้นท้ังหมด 374,936,698 หุ้น มีผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองจํานวน 43 ราย 
นับจํานวนหุ้นได้ท้ังสิ้น 210,808,118 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 211 ราย นับจํานวนหุ้นได้ท้ังสิ้น 51,159,567 หุ้น รวม
จํานวน 254 ราย นับจํานวนหุ้นได้ท้ังสิ้น 261,967,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8698 ของจํานวนหุ้นท้ังหมด ซ่ึงครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นําเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายท่ีเข้าร่วมการประชุม
ผู้ถือหุ้นดังนี้ 

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

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

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล  กรรมการ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 
     กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

5. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ /  
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
7. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 

     กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบํารุง 
8. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 

    กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด 
9. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี  กรรมการ 

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

(ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) 
 

 ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม 
รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 8 ท่ีส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
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รายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอ่ืนใด ประธานจึงเร่ิมดําเนินการประชุมตามวาระการ
ประชุม ดังต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 
 จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซ่ึงจัดทําโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ได้รายงานว่า บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ท้ังนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ท่ี 91.62 คะแนน 
   
 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปี 2559 
โดยบริษัท ได้รับคะแนนเฉลี่ยท่ี 89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าคะแนนของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมซ่ึงมี
คะแนนเฉลี่ยท่ี 78 คะแนน สูงกว่า Set100 Index ท่ีมีคะแนนเฉลี่ย 86 คะแนน และสูงกว่า Set50 Index ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยท่ี 
88 คะแนน โดยสําหรับคะแนนรายหมวดก็สูงกว่าบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเช่นกัน 
  

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559 ท่ีได้บันทึก
ถูกต้องตรงตามมติของท่ีประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรอง  

 
ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยมีคะแนน

เสียงดังนี้ 
เห็นด้วย 254 ราย จํานวน 261,961,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9885 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง 1 ราย จํานวน 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0115 

 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจํานวน 24,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 

255 ราย) รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 261,991,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8762 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของบริษัท) 
 
วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบรษัิทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

ประธานมอบหมายให้ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2559 ให้ท่ีประชุมทราบ 

 
ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้าง

ก่อสร้างรวม 1,062.71 ล้านบาท โดยงานภาครัฐท่ีสําคัญได้แก่ โครงการ อาคาร EGAT Headquarters ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
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แห่งประเทศไทย  โครงการอาคารสํานักงานใหม่ การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย  โครงการรถไฟรางคู่ สายสถานีจิระ-
ขอนแก่น โครงการอาคารเทียบเคร่ืองบินและอาคารจอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการอาคารบริการพร้อมสิ่งอํานวยความ
สะดวกของ สป.(พ้ืนท่ีศรีสมาน) โครงการอาคารแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ.(พ้ืนท่ี สก.ทบ.) ส่วนโครงการภาคเอกชนท่ีสําคัญ 
ได้แก่ โครงการ IKEA Westgate โครงการ Samyan Mitrtown  โครงการอาคารส่วนขยาย โรงพยาบาลพระรามเก้า โครงการ
The ESSE Asoke โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอพี (ไทย
แลนด์) โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  เป็นต้น 

สําหรับ ปี 2559 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรเท่ากับ 172.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิร้อย
ละ 15.98 โดยมีกําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานในอัตรา 0.46 บาทต่อหุ้น  

ด้านฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,015.55 ล้านบาท หนี้สิน
รวม 224.71 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 790.83 ล้านบาท ท้ังนี้ ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นเท่ากับ 0.28 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio เท่ากับ 3.03 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีร้อย
ละ 20.17 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา
ตามที่รายงาน 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาตามที่รายงาน 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2559 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 
ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2559 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และกํากับดูแลกิจการแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมา
ด้วยหมายเลข 2) 

 
ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจําปี 2559 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

จากน้ันประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือ
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับงบการเงินประจําปี 2559 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปี 2559 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมี

คะแนนเสียง ดังนี้ 
 
เห็นด้วย 255 ราย จํานวน 261,971,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9885 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0115 

 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจํานวน 10,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 

256 ราย) รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 262,001,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8789 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของบริษัท) 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีและจ่ายเงินปันผล  
 
ประธานมอบหมายให้ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานรายละเอียด

เกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 

116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กําหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน 

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

ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว 
 
สําหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ

หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความ
จําเป็นท่ีจะต้องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้เพ่ือขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ท้ังนี้ บริษัทขอรายงานเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงบริษัทได้ดําเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 47 

วรรคสาม ท่ีให้อํานาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอท่ีจะทําเช่นนั้น และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ดําเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และจ่ายจากกําไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จํานวน 
374,936,698 หุ้น รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 93,734,174.50 บาท โดยจ่ายเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559 

 
นอกจากนี้ ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2559 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 

160,207,756 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลรวมท้ังสิ้น 168,721,514.10 บาท (คิดเป็น
ร้อยละ 105.31) จากผลการดําเนินงานปี 2559 และจากกําไรสะสม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายเงินปัน
ผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ซ่ึงแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงจ่ายเม่ือวันท่ี 8 
กันยายน 2559 และการจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิ 
(Record Date) ผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิรับเงินปันผล ในวันท่ี 20 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 23 พฤษภาคม 
2560 

 
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถาม

หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดตามท่ี
กล่าวมาข้างต้น 
 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 
และจากกําไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 168,721,514.10 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 93,734,174.50 บาท ซ่ึงจ่ายเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559 และการจ่ายเงินปัน
ผลส่วนท่ีเหลือในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 74,987,339.60 บาท สําหรับหุ้นสามัญ 374,936,698 หุ้น โดย
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จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ท่ี 20 
มีนาคม 2560 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
เห็นด้วย 255 ราย จํานวน 261,971,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9885 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0115 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อ 3 เรื่อง

วัตถุประสงค์ 
 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆและเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการบริหารจัดการเงินสดระยะสั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ท่ีจะขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพ่ิม
วัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ จากเดิมมีจํานวน 29 ข้อ เพ่ิมเป็น 30 ข้อ โดยมีรายละเอียดของข้อ 30 ดังนี้ 

 
“(30) นําเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซ้ือหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อ่ืนๆ ของบริษัทใดๆ ซ่ึงต้ังข้ึนเพ่ือ

ประกอบการอุตสาหกรรมหรือกิจการอ่ืน และทําการขาย จําหน่าย หรือซ้ือกลับคืนมาซ่ึงหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และ
หลักทรัพย์อ่ืน เช่นว่านั้น ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์” 

 
และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทจาก 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ 
 
จากน้ัน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือ

ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อ 3 เร่ืองวัตถุประสงค์ 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยการเพ่ิมวัตถุประสงค์จํานวน 1 

ข้อ จากเดิมมีจํานวน 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ และเพ่ือเพ่ิมช่องทางการบริหารจัด
การเงินสดระยะสั้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 
ดังนี้  

 
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 30 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
 
โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 
 
เห็นด้วย 255 ราย จํานวน 261,971,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9885 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0115 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 62,661 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้
จําหน่าย และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ียังไม่ได้จําหน่ายอยู่เป็นจํานวนท้ังสิ้น 62,661 

หุ้น โดยเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัท ซ่ึงได้สิ้นสุดการใช้สิทธิแล้ว และเพ่ือเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ 
คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 62,661 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
374,999,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 374,936,698 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่ายดังกล่าว
จํานวนท้ังสิ้น 62,661 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
นอกจากนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติการ

แก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความดังต่อไปน้ี
แทนดังนี้ 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 374,936,698 บาท  (สามร้อยเจ็ดสิบส่ีล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาท) 
แบ่งออกเป็น    374,936,698 หุ้น   (สามร้อยเจ็ดสิบส่ีล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ  1  บาท  (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามัญ  374,936,698 หุ้น  (สามร้อยเจ็ดสิบส่ีล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) 

  หุ้นบุริมสิทธิ                           -   หุ้น  (                -          ) 
 
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือ

ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 62,661 บาท โดย
การตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 62,661 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 374,999,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 374,936,698 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้
จําหน่ายจํานวน 62,661 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้ 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 374,936,698 บาท  (สามร้อยเจ็ดสิบส่ีล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาท) 
แบ่งออกเป็น    374,936,698 หุ้น   (สามร้อยเจ็ดสิบส่ีล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ  1  บาท  (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามัญ  374,936,698 หุ้น  (สามร้อยเจ็ดสิบส่ีล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) 

  หุ้นบุริมสิทธิ                           -   หุ้น  (                -          ) 
 
โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย 256 ราย จํานวน 261,992,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9886 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0114 

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจํานวน 21,100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 
257 ราย) รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 262,022,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8845 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของบริษัท) 
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วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนท่ีกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 21 กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกคร้ัง จะต้องมีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก 
ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซ่ึงในปี 2560 นี้นับเป็นปีท่ี 12 นับจากบริษัทแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวนท้ังสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย  
 

1. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร  กรรมการอิสระ 
2. ดร.ชเนศวร์   แสงอารยะกุล กรรมการ 

 
 ท้ังนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทต้ังแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2559 จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2560 เพ่ือเป็นการส่งเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถและผลงานท่ีผ่านมาของกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง  
 
 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งต้ัง ประธานจึงเชิญให้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระท้ัง 2 ท่าน ออกจากห้อง
ประชุม  
  
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในวาระนี้จะพิจารณาแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนท่ี
จัดเตรียมไว้ให้ โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว จะระบุรายชื่อของกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น นอกจากนี้บัตรลงคะแนนจะแบ่ง
การลงคะแนนเป็น 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามท่ี
ประสงค์ โดยวิธีการตามท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีท่ี ก.ล.ต.ยอมรับให้ปฏิบัติได้ เพ่ือให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวม
เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มี
คําถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ังหนึ่ง 
 
 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระท้ัง 2 ท่าน ได้แก่ ศ.กิตติคุณ ดร.
วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ังหนึ่งโดยมีคะแนนเสียง
สําหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
 
 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร 

เห็นด้วย 256 ราย จํานวน 261,992,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9886 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0114 

 ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล 
เห็นด้วย 257 ราย จํานวน 262,022,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

  
 จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการท้ัง 2 ท่านกลับเข้าท่ีประชุม  
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการและแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่ 
 

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น
ผู้นําเสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ตามข้อบังคับบริษัทข้อท่ี 19 กําหนดว่า คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดนั้น ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ี
กฎหมายกําหนด ซ่ึงตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายมหาชนจํากัด มาตรา 68 กําหนดว่ากรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
บรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีได้กระทําโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการอีก 1 
คน รวมเป็น 10 คน และแต่งต้ังนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติกรรมการ
ครบถ้วนตามกฎหมายมหาชนเป็นกรรมการบริษัท  

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือ
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับการเพ่ิมจํานวนกรรมการและแต่งต้ังนายบดินทร์ แสงอารยะ
กุล ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายมหาชนเป็นกรรมการบริษัท 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการอีก 1 คน (รวมเป็น 10 คน) และแต่งต้ังนาย

บดินทร์ แสงอารยะกุล ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายมหาชนเป็นกรรมการบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 
 

เห็นด้วย 257 ราย จํานวน 261,997,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9886 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0114 

 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจํานวน 5,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 

258 ราย) รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 262,027,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8859 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของบริษัท) 

 
วาระท่ี 10 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

 
ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น

ผู้นําเสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานท่ี
คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ดังนี้ 
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1. ค่าตอบแทนรายเดือน 
                   ปี 2560 

           (บาทต่อเดือน) 
-  ประธานกรรมการบริษัท                50,000     
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ        35,000 
-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ          31,000 
-  กรรมการ                   21,000 

 ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้ 
2. ค่าเบี้ยประชุม 

     ปี 2560 
          (บาทต่อคร้ัง) 

-  กรรมการ                  5,000   
-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ                    5,000 
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         5,000 

3. โบนัสเป็นจํานวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ท้ังนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 
 

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือ
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560  

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ตามที่ประธาน

เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

เห็นด้วย 238 ราย จํานวน 261,067,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6288 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 21 ราย จํานวน 972,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3712 

 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจํานวน 12,500 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 

259 ราย) รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 262,040,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8892 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของบริษัท) 

 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2560 
 

ประธานมอบหมายให้ ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเป็นผู้นําเสนอ
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 
ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ัง    

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 หรือนายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2560 โดยมีนางสาวศันสนีย์ 
พูลสวัสด์ิ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2559 และในปี 2560 จะนับเป็นการทํางานปีท่ี 2 ผู้สอบบัญชีได้เสนอ
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 900,000 บาท สําหรับบริษัท และ 195,000 บาท สําหรับบริษัทย่อย 
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ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนในการตรวจสอบเช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 
ของค่าสอบบัญชี โดยที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีดี ค่าตอบแทน
ท่ีเสนอมีความเหมาะสมกับงาน รวมถึงผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติท่ีขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอ่ืนๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสีย
กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 
ท้ังนี้ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตอื่นของ บริษัท  แกรนท์ ธอนตัน จํากัด แทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณี
ท่ีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอ่ืนแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชีอ่ืนแทน  
  
 จากน้ันประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือ
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  
 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 
หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 6549 หรือนายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัดเป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2560 และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท 
แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีท่ีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอ่ืนแทนได้ ให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีอ่ืนแทน โดยกําหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยประจําปี 2560 ดังนี้  
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2560  
(บาท) 

ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 900,000 
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลอน (บริษัทย่อย) 195,000 

 
ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่

เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี  
 
โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 
 

เห็นด้วย 239 ราย จํานวน 261,067,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6288 
ไม่เห็นด้วย - ราย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 21 ราย จํานวน 972,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3712 

 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจํานวน 200 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 260 

ราย) รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 262,040,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8893 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ
บริษัท) 
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วาระท่ี 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนๆให้ท่ีประชุมพิจารณา เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ี
ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือเสนอ
ข้อคิดเห็นดังนี้ 
คําถาม : นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล ผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนภายใต้การจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

สอบถามดังนี้ จากวาระท่ี 6 อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทมีแผนว่าจะไปลงทุนในหุ้น 
หลักทรัพย์อ้างอิง บ้างหรือไม่ 

คําตอบ : ผู้บริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สาเหตุท่ีสําคัญในการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในคร้ังนี้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมี
สภาพคล่องสูง และท่ีผ่านมาบริษัทจะนําสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินเท่านั้น อย่างไรก็
ตาม เพ่ือให้การบริหารจัดการสภาพคล่องมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนท่ีมากข้ึน บริษัทจึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์ในเร่ืองของการลงทุน ท้ังนี้นโยบายการลงทุนของบริษัทยังคงเน้นการลงทุนในรูปแบบท่ี Conservative 
เช่น การลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Money Market)  เป็นต้น 

คําถาม : นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล สอบถามเกี่ยวกับยอดคงเหลือของยอดขาดทุนสะสมของบริษัท เอ็กซิลอน จํากัด  
คําตอบ : ผู้บริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในปี 2559 บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด มีกําไรประมาณ 27-30 ล้านบาท เรามีขาดทุน

สะสมอยู่ประมาณ 90 ล้านบาท ก็คาดว่าจะคงเหลือประมาณ 60-70 ล้านบาท 
คําถาม : นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล สอบถามเพ่ิมเติมว่าหากให้มองตัวเรากับคู่แข่ง อยากสอบถามว่าถ้าเรามองคู่แข่งแล้ว เรายังมี

จุดไหนท่ีคู่แข่งทําได้ดีกว่า และมีจุดไหนท่ีคู่แข่งยังไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ และใน 1-2 ปี เราอยากเห็นอะไรใน
ธุรกิจของเราดีข้ึน 

คําตอบ : ผู้บริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า หากให้มองเปรียบเทียบกับคู่แข่ง บริษัทก่อต้ังมาได้ 15 ปี ในขณะที่คู่แข่งในตลาด
ก่อต้ังมา   ไม่ตํ่ากว่า 30 ปี ดังนั้น บริษัทยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ประเด็นหน่ึงท่ีสังเกตได้จากงบการเงิน จะ
พบว่า บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) เนื่องจากบริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้น (Gross Profit 
Margin) ท่ีสูงกว่าคู่แข่งในตลาดเกือบทุกราย ทําให้สามารถแข่งขันเข้าย่ืนประมูลงานได้โดยหากบริษัทต้องการ
รายได้ท่ีเติบโตข้ึนก็รับงานมากข้ึน แต่ต้องพิจารณาว่าบริษัทจะยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไรในระดับ
ปัจจุบันได้หรือไม่ ถึงแม้ว่าท่ีผ่านมารายได้ของบริษัทจะน้อยกว่าคู่แข่งในตลาดประมาณร้อยละ 50 แต่กําไรสุทธิทํา
ได้สูงกว่าคู่แข่ง นอกจากนี้บริษัทได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทํางาน ดังนั้น ในระยะเวลา 1 – 2 ปี
ข้างหน้า จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ สําหรับในเร่ืองกําลังการผลิตท่ีบริษัทยังมีน้อยกว่า
คู่แข่ง ปัจจุบันบริษัทพยายามเพ่ิมกําลังการผลิตโดยยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไร และระบบการควบคุม
ภายในให้อยู่ในระดับท่ีบริษัทพอใจ 

 
เม่ือไม่มีคําถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนท่ีมาร่วมประชุมและแจ้ง

ให้ท่ีประชุมทราบว่าคําอธิบายที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมในทุกประเด็นนั้นมีเจตนาเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัท และไม่มีเจตนาท่ีจะสร้างผลกระทบในทางใดทางหนึ่งต่อราคาหุ้นของบริษัท จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา  15.27 น. 

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

                (นายเสรี จินตนเสรี) 
     
  

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


