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เลขท่ี PL-ADM-007/11 
    

 วันที่  1  มีนาคม 2554 
 
เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการจายเงินปนผลและกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุน
 ประจําป 2554 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  
 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2554 ดังตอไปน้ี  
 

1. อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2553 และใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุล
และงบกําไรขาดทุนดังกลาว  

 
2. อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพ่ือพิจารณาจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 

1,948,000 บาท และจัดสรรกําไรเพื่อการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน จากผลประกอบการป โดยจายเงินปน
ผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.08 บาท คิดเปนมูลคารวม 16,000,000 บาท  

  
โดยกําหนดใหมีวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 และสิทธิรับ

เงินปนผล ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 
2554 

 
3. สืบเน่ืองจากที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอรายช่ือกรรมการ สําหรับเสนอใหผูถือหุนพิจารณาใน

วาระแตงต้ังกรรมการ ต้ังแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ปรากฎวาไมมีผูใดเสนอ
รายช่ือกรรมการใหพิจารณา คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน จึงอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีตอง
ออกตามวาระ 2 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง ดังน้ี 

 
 1)   นายวินิต  ชอวิเชียร  กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 2)   นายชเนศวร  แสงอารยะกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  

กรรมการผูจัดการใหญ  
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4. อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 ดังตอไปน้ี 
1. คาตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการบริษัท    50,000 บาท ตอ เดือน 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ    25,000 บาท ตอ เดือน 
- กรรมการ      21,000 บาท ตอ เดือน   

ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัท  
2. คาเบี้ยประชุม 

- กรรมการ      5,000 บาท ตอ ครั้ง 
- กรรมการตรวจสอบ     5,000 บาท ตอ ครั้ง 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   5,000 บาท ตอ ครั้ง 

3. โบนัส  เปนวง เ งินไม เ กิน  2, 00 0 , 0 0 0  บาท  (สองล านบาทถ วน )  ทั้ ง น้ีมอบหมายให              
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรร 

 
5. อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการแตงต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 

หรือนายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทประจําป 2554 ทั้งน้ีผูสอบบัญชี และบริษัทแกรนท ธอนตัน จํากัด ไมมีผลประโยชนสวนได
เสียใดๆ กับบริษัท และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท แกรนท ธอน
ตัน จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท  แกรนท ธอนตัน จํากัด แทนได โดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอนและในกรณีที่บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบ
บัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแทน ทั้งน้ีกําหนดคาตอบแทน
ประจําป 2554 ในวงเงินไมเกิน 590,000 บาท (คาตอบแทนประจําป 2553 เปนจํานวนเงิน 590,000 บาท) 
ทั้งน้ีไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตาม
จริงแตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี 

 
6. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองบอรด

รูม 2 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

วาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
วาระที่ 2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
วาระที่ 3    รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล  
วาระที่ 6  พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระที่ 7    พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 
วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2554 
วาระที่ 9    พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
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 โดยกําหนดใหมีวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน และสิทธิรับเงินปนผล ในวัน
อังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 
16 มีนาคม 2554 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 อยางไรก็ตามสิทธิในการรับเงิน
ปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอน เน่ืองจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  

ทั้งน้ีบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนาต้ังแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 
จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเขามา  

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสงคําถามลวงหนาเก่ียวกับวาระการประชุมผานทาง email address ของบริษัทที่ 
info@pylon.co.th หรือสงไปรษณียถึงเลขานุการบริษัทตามที่ต้ังของสํานักงานใหญ 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
  
                                 (นายบดินทร  แสงอารยะกุล) 
                                 กรรมการรองผูจัดการใหญ 
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