
 

เลขท่ี PL-ADM-008 /11 
 
       วันที่  1 เมษายน 2554 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
 
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย 1.   สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

2. รายงานประจําป 2553 (แผนซีดี) 
3. ประวัติกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. หนังสือมอบฉันทะ 
6. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอํานาจ 
7. เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม  การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
8. ขอบังคับบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
9. แผนที่ของสถานท่ีจัดประชุม 

 
 ดวยคณะกรรมการของบริษัทมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2554  เวลา 
14.00 น.  ณ  หองบอรดรูม 2 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ถนนรัชดาภิเษกตัด
ใหม แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 
วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

 รายละเอียดทั่วไป  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียด
ตามสําเนารายงานการประชุม (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1) 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

 รายละเอียดทั่วไป  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา ปรากฏอยูในรายงานประจําปที่ไดจัดสง
ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่
ผานมา  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 รายละเอียดท่ัวไป  งบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปรากฏอยูในรายงาน ประจําป ซึ่งได

ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวโดยได
จัดสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2553   

หนา 1 
 



 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล 
 รายละเอียดทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบังคับบริษัทขอ 48 

กําหนดวาบริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 
แตบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนํา
เงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพ่ือขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพ่ือวัตถุประสงคอื่นตามที่
คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายเงินปนผลรวม 25,000,000 บาท 
สําหรับหุนสามัญ 200,000,000 หุน โดยจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.125 บาท  

สําหรับป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวน 
38,950,980 บาท โดยคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 
1,948,000 บาท และจายเงินปนผลรวมทั้งสิ้น 16,000,000 บาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล โดย
จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.08 บาท  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 
1,948,000 บาท และ จายเงินปนผลรวม 16,000,000 บาท สําหรับหุนสามัญ 200,000,000 หุน โดยจายเปนเงินสดใน
อัตราหุนละ 0.08 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนในวันปดสมุดทะเบียน โดยกําหนดจายเงินปนผล
ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 

วาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 
รายละเอียดทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับบริษัทขอ 21 
กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง จะตองมีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสาม
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
ใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งในป 
2554 น้ีเปนปที่หกนับจากบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน
ทั้งสิ้น 2 ทาน ประกอบดวย  
 1)   นายวินิต ชอวิเชียร  กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 2)   นายชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการใหญ
  

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการผานทาง
เว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 เพ่ือเปนการสงเสริมหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทางของตลท. ปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใด
เสนอช่ือเขามาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจึงไดพิจารณาคุณสมบัติ 
ประสบการณ ความรู ความสามารถ และผลงานที่ผานมาของกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 2 ทาน และเสนอใหกลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

หนา 2 
 



 

 ทั้งน้ี บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งเขมกวาขอกําหนดขั้นตํ่าของก.ล.ต. และ ตลท. ในเรื่องการ
ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ 
ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ออก
ตามวาระจํานวน 2 ทาน คือ 1) นายวินิต ชอวิเชียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 2) นายชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการใหญ 
กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง รายละเอียดประวัติของกรรมการท้ัง 2 ทาน รวมท้ังนิยามกรรมการอิสระปรากฏ
ในเอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 3 และ 4 ตามลําดับ 

วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 
 รายละเอียดทั่วไป  ตามขอบังคับบริษัทขอที่ 35 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน 

เบี้ยประชุม บําเหน็จโบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะ
อนุมัติ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของ
บริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของธุรกิจในประเภทและ
ขนาดเดียวกัน 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ
โดยเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 ดังน้ี 

 
1.1 คาตอบแทนรายเดือน 

            ป 2553         ป 2554 
         (บาทตอเดือน)  (บาทตอเดือน) 

-  ประธานกรรมการบริษัท         50,000       50,000     
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ          25,000           25,000 
-  กรรมการ            21,000           21,000 

 ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนน้ี 
1.2 คาเบี้ยประชุม 

              ป 2553         ป 2554 
        (บาทตอครั้ง)  (บาทตอครั้ง) 

-  กรรมการ           5,000              5,000   
-  กรรมการตรวจสอบ            5,000         5,000 
-  ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน      5,000         5,000 
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน       4,000         5,000 

1.3 โบนัส  ในอัตราเดียวกับปกอน เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งน้ีมอบหมายใหคณะกรรมการเปน  
ผูพิจารณาจัดสรร  

หนา 3 
 



 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2554 
รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับบริษัท
ขอ 43 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนประจําป 2553 เปนจํานวน
เงิน 590,000 บาท ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปน
ตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง แตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี  

ในป 2553 บริษัทจายคาตอบแทนผูสอบบัญชี (Audit Fee) ใหแกผูสอบบัญชีแหงบริษัท แกรนท 
ธอนตัน จํากัด เปนจํานวนเงิน 590,000 บาท และไมมีคาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ที่จายใหกับ
ผูสอบบัญชี สํานักงานผูสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชี
และสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ทั้งน้ี ไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน 
คาพาหนะ เปนตน ซึ่งไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี 

  คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นสมควรแตงต้ังนายสมคิด เตีย
ตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4575
แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 โดยผูสอบบัญชีไดเสนอ
คาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2554 เปนจํานวนเงิน 590,000 บาท ซึ่งแบงเปนคาตอบแทนประจําป
จํานวน 510,000 บาท และคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบและจัดทํางบการเงินรวมเน่ืองจากมี
บริษัทยอยอีกจํานวน 80,000 บาท บริษัทไมมีคาบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จายใหกับผูสอบบัญชี 
สํานักงานผูสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีดังกลาว ทั้งน้ีไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ 
เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีดังกลาวเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวน และที่ผานมาไดมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี และคาตอบแทนที่เสนอ
มีความเหมาะสมกับงาน ทั้งน้ีผูสอบบัญชีและบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมมีผลประโยชนสวนได
เสียใดๆ กับบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหแตงต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
2785 หรือนายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดใหบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท 
ธอนตัน จํากัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่
บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผู
พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแทน ทั้งน้ีกําหนดคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจําป 2554 เปน
จํานวนเงิน 590,000 บาท ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คา
พาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง แตไมเกินรอยละ  10 ของคาสอบบัญชี 
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วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 
จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน เพ่ือความสะดวก หากทานผู

ถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ทานสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่สง
มาดวยหมายเลข 6) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 
5) พรอมทั้งกรุณาเตรียมหลักฐาน เพ่ือแสดงตนในการเขารวมประชุมตอเจาหนาที่ลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุม (ตาม
สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 7) โดยบริษัทกําหนดใหมีวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนและสิทธิ
ในการรับเงินปนผล ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และใหรวบรวบรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยปด
สมุดทะเบียนในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 

                             
 
(นายเสรี จินตนเสร)ี 

                       ประธานกรรมการ 
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	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
	ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



