
 

หนา 1 
 

เลขท่ี PL-ADM-008 /12 
 
       วันที่  1 เมษายน 2555 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
 
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย 1.   สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

2. รายงานประจําป 2554 (แผนซีดี) 
3. รายละเอียดใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (PYLON-W1) 
4. ประวัติกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. หนังสือมอบฉันทะ 
7. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอํานาจ 
8. เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม  การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
9. ขอบังคับบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
10. แผนที่ของสถานท่ีจัดประชุม 

 
 ดวยคณะกรรมการของบริษัทมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 
14.00 น.  ณ  หองแกรนด ลิลล่ี อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 
วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 
 
วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

รายละเอียดท่ัวไป  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 โดยมี
รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1) 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
ไดบันทึกเน้ือหาสาระของการประชุมดังกลาวไวครบถวนแลว จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว 
 

วาระท่ี 3   รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 
รายละเอียดท่ัวไป  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา ปรากฏอยูในรายงานประจําปที่
ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 



 

หนา 2 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบปที่ผานมา  

 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2554 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

รายละเอียดท่ัวไป  งบการเงินประจําป 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 
ซึ่งไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แลวโดยไดจัดสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2554   

 
วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล 

รายละเอียดท่ัวไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบังคับบริษัทขอ 
48 กําหนดวาบริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล แตบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมี
ความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพ่ือขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือ
เพ่ือวัตถุประสงคอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายเงินปนผลรวม 16,000,000 
บาท สําหรับหุนสามัญ 200,000,000 หุน โดยจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.08 บาท  

สําหรับป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปน
จํานวน 75,060,304 บาท โดยคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 3,754,000 บาท และจายเงินปนผลรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงิน
ปนผล โดยจายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.20 บาท  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 3,754,000 บาท และ จายเงินปนผลรวม 40,000,000 บาท สําหรับหุนสามัญ 200,000,000 หุน โดย
จายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.20 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนในวันปดสมุดทะเบียน 
โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 
100,000,000 หนวย 
รายละเอียดท่ัวไป    เพ่ือรองรับความตองการใชเงินทุนของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงขออนุมัติออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 

ประเภท ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(“PYLON-W1”) 

ชนิด ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผูถือหุนและสามารถโอนเปล่ียน
มือได 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 100,000,000 หนวย 
ราคาเสนอขาย หนวยละ 0 บาท 
วิธีการจัดสรรและเสนอขาย จัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 26 เมษายน 2555 
อายุ 3 ป 
อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ : หุนสามัญ 1 หุน เวนแตจะมีการปรับอัตราการใชสิทธิตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธ ิ
จํานวนหุนสามัญที่รองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

100,000,000 หุน 

ราคาการใชสิทธิ 2.20 บาท ตอหุน เวนแตจะมีการปรับราคาและอัตราการปรับสิทธิ 
 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ 
 ตลาดรองของหุนสามัญที่ เกิดจาก
การใชสิทธิ 

บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ระยะเวลาและเง่ือนไขการใชสิทธิ: 1. ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการ
สุดทายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของแตละป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  

2. ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งแรก 
ไดในวันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม 2555  

3. วันใชสิทธิวันสุดทายตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป นับแตวันท่ีออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีวันใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทให
เล่ือนวันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาวเปนวันเปดทําการสุดทายกอนหนาวันใช
สิทธิครั้งสุดทายดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายตอไป  

4. ทั้งน้ี ผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจํานงในการใชสทิธิไดไมนอยกวา 
15 วันทําการกอนครบกําหนดการใชสิทธิ  
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการมีความเห็นวาการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่
ออกใหมเพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ จะเปนประโยชนแกผูถือหุนและ
สอดคลองกับความตองการใชเงินทุนของบริษัท ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 200,000,000 บาท เปน 300,000,000 บาท โดยออก
หุนสามัญจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

 รายละเอียดท่ัวไป  ภายหลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 100,000,000 หนวย บริษัทจะตองดําเนินการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136(2) กําหนดวาการเพ่ิมทุนของ
บริษัทน้ันตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   ทั้งน้ี วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัท เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 100,000,000 หนวยเพ่ือเปนผลตอบแทนการ
ลงทุนและเพื่อใหบริษัทยังคงรักษาศักยภาพดานการเงินเพ่ือสามารถรองรับการขยายงานกอสรางไดมาก
ขึ้นในอนาคต 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทจําเปนตองเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือใหมีหุน
สามัญไวรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญการแสดงสิทธิ PYLON-W1 ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ
การเพ่ิมทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 
 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ4. ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังน้ี 

 “ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน  300,000,000 บาท  (สามรอยลานบาท) 

   แบงออกเปนจํานวน  300,000,000 หุน  (สามรอยลานหุน) 
   มูลคาหุนละ   1 บาท   (หนึ่งบาท) 
   โดยแยกออกเปน 
   หุนสามัญ   300,000,000 หุน  (สามรอยลานหุน) 
   หุนบุริมสิทธิ   -       หุน   ( - )” 

รายละเอียดทั่วไป เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136(3) กําหนดวาภายหลังไดรับมติจากท่ีประชุมผูถือหุน
จะตองนํามตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต
วันท่ีท่ีประชุมลงมติ  

 ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นวา เมื่อมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนก็จําเปนตองแกไข
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกัน ท่ีประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4. ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
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วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวน 100,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (PYLON-W1) ซึ่งจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 

 รายละเอียดท่ัวไป  เพ่ือใหสอดคลองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท และ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะตองจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 100,000,000 หุน เพ่ือรองรับ
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม PYLON-W1 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นวา การจัดสรรหุนตามท่ีคณะกรรมการเสนอเปนการ
จัดสรรตามวัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนตามที่
คณะกรรมการเสนอ 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนท่ีกรรมการที่ออกตามวาระ 

รายละเอียดท่ัวไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับบริษัทขอ 
21 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง จะตองมีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงเปนจํานวน
หน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง 
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งในป 2555 น้ีเปนปที่เจ็ดนับจากบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 
และมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน ประกอบดวย 
 

1) นายชัยพัฒน  สหัสกุล  กรรมการอิสระ 
2) นายบดินทร  แสงอารยะกุล กรรมการ 
3) นายสมศักด์ิ  วิริยะพิพัฒน กรรมการ 
4) นายพิสันต์ิ  ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ 

 
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนง

กรรมการผานทางเว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 เพ่ือ
เปนการสงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทางของตลท. 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือเขามาภายในระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนจึงไดพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ ความรู ความสามารถ และผลงานที่ผานมาของ
กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ทาน และเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ทั้งน้ี บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งเขมกวาขอกําหนดขั้นตํ่าของก.ล.ต. และ ตลท. ใน
เรื่องการไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูสอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ออก
ตามวาระจํานวน 4 ทาน  คือ 1) นายชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระ 2) นายบดินทร แสงอารยะกุล 
กรรมการ 3) นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน กรรมการ 4) นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

รายละเอียดประวัติของกรรมการท้ัง 4 ทาน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารสิ่งที่
สงมาดวยหมายเลข 4 และ 5 ตามลําดับ 

 
วาระท่ี 11 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 

รายละเอียดท่ัวไป  ตามขอบังคับบริษัทขอที่ 35 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน เบี้ยประชุม บําเหน็จโบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่
ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจาก
สถานภาพของบริษัท ปริมาณงานท่ีคณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของ
ธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 
ดังน้ี 

1.1 คาตอบแทนรายเดือน 
                   ป 2555         ป 2554 
                  (บาทตอเดือน)  (บาทตอเดือน) 
-  ประธานกรรมการบริษัท    50,000       50,000     
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     25,000          25,000 
-  กรรมการ       21,000          21,000 
 ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนน้ี 
 
1.2 คาเบี้ยประชุม 
                    ป 2555         ป 2554 
                 (บาทตอครั้ง)                 (บาทตอครั้ง) 
-  กรรมการ      5,000               5,000   
-  กรรมการตรวจสอบ                5,000            5,000 
-  กรรมการการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  5,000            5,000 
 
1.3 โบนัส  ในอัตราเดียวกับปกอน เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งน้ีมอบหมายให

คณะกรรมการเปน  ผูพิจารณาจัดสรร  
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วาระท่ี 12  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2555 
รายละเอียดท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับบริษัท
ขอ 43 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
 นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.39/2548 
เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับที่ 20) กําหนดใหบริษัทจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี 
หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่มาแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกันโดยการหมุนเวียนไมจําเปนตอง
เปล่ียนบริษัทผูสอบบัญชีแหงใหม บริษัทสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายอื่นๆ ในสํานักงานตรวจสอบ
บัญชีน้ันแทนผูสอบบัญชีรายเดิมได 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนประจําป 2554 เปนจํานวน
เงิน 590,000 บาท ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ 
เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง แตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี  

  คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นสมควรแตงต้ังนายสมคิด เตีย
ตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575
แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2555 ตอเน่ือง
เปนปที่ 2 ผูสอบบัญชีไดเสนอคาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน 620,000 บาท
สําหรับบริษัท และ 200,000 บาท สําหรับบริษัทยอย ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คา
จัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี 
โดยผูสอบบัญชีทั้งสองไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ทั้งน้ีคาตอบแทนที่เสนอมีความ
เหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้งสองไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหแตงต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
2785 หรือนายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2555 ตอเน่ืองเปนปที่ 2 ทั้งน้ีบุคคลทั้งสองไมมี
คุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไม
สามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท แก
รนท ธอนตัน จํากัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่
บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผู
พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแทน ทั้งน้ีกําหนดคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ยอยประจําป 2555 ดังน้ี  
 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
ป 2555  
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

คาสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 620,000 590,000 
คาสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลอน (บริษัทยอย) 200,000 200,000 
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ทั้งน้ีไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บ
ตามจริงแตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอ่ืนๆ แกบริษัท และ
บริษัทยอย และไมมีความสัมพันธ และ/ หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูถือหุนรายใหญ/ 
หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 
วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน เพ่ือความสะดวก หากทานผู
ถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ทานสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่สง
มาดวยหมายเลข 7) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 
6) พรอมทั้งกรุณาเตรียมหลักฐาน เพ่ือแสดงตนในการเขารวมประชุมตอเจาหนาที่ลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุม (ตาม
สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 8) โดยบริษัทกําหนดใหมีวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนและสิทธิ
ในการรับเงินปนผล ในวันจันทรที่ 12 มีนาคม 2555 และใหรวบรวบรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยปด
สมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 
       ขอแสดงความนับถือ 
 

                             
       
      (นายเสรี จินตนเสร)ี 
                       ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


