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เลขท่ี PL- ADM-010 /13 

 

       วันที่  1 เมษายน 2556 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.   สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

2. รายงานประจําป 2555 (แผนซีดี) 

3. ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 

4. นิยามกรรมการอิสระ 

5. หนังสือมอบฉันทะ 

6. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีรับมอบอํานาจ 

7. เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม  การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

8. ขอบังคับบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 

 

 ดวยคณะกรรมการของบริษัทมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 

2556 เวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนด ลิลล่ี อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

รายละเอียดทั่วไป  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2555 

โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2555 ไดบันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกลาวไวครบถวนแลว จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือ

หุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 
วาระที่ 3   รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

  รายละเอียดทั่วไป  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา ปรากฏอยูในรายงาน 

  ประจําป ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปที่ผานมา  
 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

รายละเอียดทั่วไป  งบการเงินประจําป 2555 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏอยูในรายงาน

ประจําป ซึ่งไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตแลวโดยไดจัดสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2555   
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 
  โดยจายเปนเงินสด และหุนปนผล 

รายละเอียดทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบังคับ

บริษัทขอ 48 กําหนดวาบริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา

รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมี

จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี

เงินไดนิติบุคคล แตบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หาก

บริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงนิกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานหรือการ

ลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอท่ี

ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายเงินปนผลรวม 

40,000,000 บาท สําหรับหุนสามัญ 200,000,000 หุน โดยจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.20 บาท  

สําหรับป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

เปนจํานวน 77,655,795 บาท โดยคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจัดสรรเงินสํารอง

ตามกฎหมายจํานวน 3,884,000 บาท และจายเงินปนผลรวมทั้งส้ิน 56,002,240 บาท ซึ่งเปนไป

ตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยจายเงินปนผลเปนเงินสด และจายเปนหุนปนผลดังนี้ 

• จายปนผลเปนเงินสดจํานวน 6,000,240 บาท คิดเปนการจายเงินปนผลใน

อัตราหุนละ 0.03 บาท 

• จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท จํานวน 50,002,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 1 บาท) ใหแกผูถือหุนของบริษัท ในอัตรา 4 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล รวม

มูลคาท้ังส้ินจํานวน 50,002,000 บาท ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษหุน

เดิมนอยกวา 4 หุน ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผล สําหรับ

เศษหุนดังกลาวในอัตราหุนละ 0.25 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

จํานวน 3,884,000 บาท และ จายเงินปนผลรวม 56,002,240 บาท สําหรับหุนสามัญ 200,008,000 

หุน โดยจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.03 บาท รวมเปนเงิน 6,000,240 บาท และจายเปนหุน

สามัญของบริษัทจํานวน 50,002,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ใหแกผูถือหุนของบริษัทใน

อัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งส้ิน 50,002,000 บาท ทั้งนี้กรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษ

หุนเดิมนอยกวา 4 หุน ใหจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลสําหรับเศษหุน

ดังกลาวในอัตราหุนละ 0.25 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปดสมุดทะเบียน 

โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2556 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาท เปน 374,999,359 

บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 74,999,359 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

รายละเอียดทั่วไป  ภายหลังจากท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหจายหุนปนผล บริษัทจะตองดําเนินการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136(2) กําหนดวาการ

เพิ่มทุนของบริษัทนั้นตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

   ทั้งนี้ วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจายเงินปนผลในรูปหุนปนผล

และเพื่อเปนการเพิ่มจํานวนหุนสําหรับรองรับการใชสิทธิของผูถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู อัน

เน่ืองจากการปรับสิทธิจากการจายเงินปนผลเปนหุน 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

จํานวน 74,999,359 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 

374,999,359 บาท เพื่อรองรับการจายเงิน ปนผลในรูปหุนปนผลและเพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวนหุน

สําหรับรองรับการใชสิทธิของผูถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการจายเงิน

ปนผลเปนหุน 

 
 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ4. ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียน ดังนี้ 

 “ขอ 4.ทุนจดทะเบียนจํานวน : 374,999,359 บาท (สามรอยเจ็ดสิบส่ีลานเกาแสนเกาหม่ืน

    เกาพันสามรอยหาสิบเกาบาท) 

  แบงออกเปน : 374,999,359 หุน (สามรอยเจ็ดสิบส่ีลานเกาแสนเกาหม่ืน

    เกาพันสามรอยหาสิบเกาหุน) 

  มูลคาหุนละ : 1 บาท   (หนึ่งบาท) 

  โดยแยกออกเปน 
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  หุนสามัญ : 374,999,359 หุน  (สามรอยเจ็ดสิบส่ีลานเกาแสนเกาหม่ืน

    เกาพันสามรอยหาสิบเกาหุน) 

  หุนบุริมสิทธิ :  -   หุน ( - ) 

รายละเอียดทั่วไป เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136(3) กําหนดวาภายหลังไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน

จะตองนํามตินั้นไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสิบส่ีวันนับแต

วันที่ที่ประชุมลงมติ  

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นวา เม่ือมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนก็จําเปนตองแกไข

หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกัน ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณห

สนธิ ขอ 4. ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวน 74,999,359 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

เพ่ือรองรับการจายเงินปนผลในรูปหุนปนผลจํานวน 50,002,000 หุน และเพ่ือเปนการเพ่ิม
จํานวนหุนสําหรับรองรับการใชสิทธิของผูถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู อันเนื่องจากการปรับ
สิทธิจากการจายเงินปนผลเปนหุน จํานวน 24,997,359 หุน และอนุมัติการจัดสรรเศษหุน
สามัญเพ่ิมทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุนปนผลใหแก นายชเนศวร แสงอารยะกุล ประธาน
กรรมการบริหารของบริษัท ในราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของราคาหุนในตลาด
หลักทรัพย เอ็มเอไอ ยอนหลัง 7 วันทําการกอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

รายละเอียดทั่วไป  เพื่อใหสอดคลองกับการจายเงินปนผลเปนหุนและการเพิ่มจํานวนหุนเพื่อ

รองรับการใชสิทธิของผูถือ PYLON-W1 ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน

จํานวน 74,999,359 หุน โดยจัดสรรเปนหุนปนผลจํานวน 50,002,000 หุนใหแกผูถือหุนเดิมใน

อัตราสวน 4 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม และเพ่ือใหการเพิ่มทุนสามารถทําไดครบ 50,002,000 บาท จึง

เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจัดสรรเศษหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรในการจาย

หุนปนผลใหแกนายชเนศวร  แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท  ในราคาปดถัวเฉล่ีย

ถวงน้ําหนักของราคาหุนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ ยอนหลัง 7 วันทําการกอนการประชุมผูถือหุน

สามัญประจําป 2556 อีกทั้งควรอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 24,997,359 หุนเพื่อเปน

การเพิ่มจํานวนหุนสําหรับรองรับการใชสิทธิของผูถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู อันเน่ืองจากการปรับ

สิทธิจากการจายเงินปนผลเปนหุน 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

จํานวน 74,999,359 หุน โดยจัดสรรเปนหุนปนผลจํานวน 50,002,000 หุนใหแกผูถือหุนเดิมใน

อัตราสวน 4 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม และเพ่ือใหการเพิ่มทุนสามารถทําไดครบ 50,002,000 บาท จึง

เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจัดสรรเศษหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรในการจาย

หุนปนผลใหแกนายชเนศวร  แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท  ในราคาปดถัวเฉล่ีย

ถวงน้ําหนักของราคาหุนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ ยอนหลัง 7 วันทําการกอนการประชุมผูถือหุน

สามัญประจําป 2556 อีกท้ังควรอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 24,997,359 หุนเพื่อเปน 
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การเพิ่มจํานวนหุนสําหรับรองรับการใชสิทธิของผูถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู อันเน่ืองจากการปรับ

สิทธิจากการจายเงินปนผลเปนหุน 

 

 
วาระที่ 9  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 

รายละเอียดทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับ

บริษัทขอ 21 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง จะตองมีกรรมการท่ีตองออกจาก

ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงใน

ปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่

อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งในป 2556 นี้เปนปที่แปดนับจากบริษัทแปรสภาพ

เปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวนทั้งส้ิน 3 ทาน ประกอบดวย 

1) นายเสรี  จินตนเสรี  กรรมการอิสระ 

2) นายปญจะ  เสนาดิสัย กรรมการอิสระ 

3) นายวงศชัย  แสงอารยะกุล กรรมการ 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนง

กรรมการผานทางเว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 เพื่อ

เปนการสงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทางของ

ตลท. ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือเขามาภายในระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทนจึงไดพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ ความรู ความสามารถ และผลงานท่ี

ผานมาของกรรมการที่ออกตามวาระท้ัง 3 ทาน และเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ

หนึ่ง 

ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระซ่ึงเขมกวาขอกําหนดขั้นตํ่าของก.ล.ต. และ ตลท. 

ในเร่ืองการไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูสอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ 

กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่

ออกตามวาระจํานวน 3 ทาน  คือ 1) นายเสรี จินตนเสรี กรรมการอิสระ 2) นายปญจะ เสนาดิสัย 

กรรมการอิสระ 3) นายวงศชัย แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีก

วาระหนึ่ง 

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ทาน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารส่ิง

ที่สงมาดวยหมายเลข 3 และ 4 ตามลําดับ 
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วาระที่ 10 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 

รายละเอียดทั่วไป  ตามขอบังคับบริษัทขอที่ 35 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในรูป

ของเงินเดือน เบี้ยประชุม บําเหน็จโบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือ

ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจาก

สถานภาพของบริษัท ปริมาณงานท่ีคณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทน

ของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 

2556 ดังนี้ 

1.1 คาตอบแทนรายเดือน 

             ป 2556       ป 2555 

                            (บาทตอเดือน)  (บาทตอเดือน) 

-  ประธานกรรมการบริษัท   50,000       50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  25,000          25,000 

-  กรรมการ      21,000          21,000 

 ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนนี้ 

 

1.2 คาเบี้ยประชุม 

       ป 2556         ป 2555 

                (บาทตอคร้ัง)     (บาทตอคร้ัง) 

-  กรรมการ     5,000               5,000   

-  กรรมการตรวจสอบ      5,000            5,000 

-  กรรมการการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 5,000            5,000 

 

1.3 โบนัส  เปนจํานวนเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายใหคณะกรรมการเปน         

ผูพิจารณาจัดสรร  
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วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2556 

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ขอบังคับบริษัทขอ 43 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนด

คาตอบแทน 

 นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.

39/2548 เร่ืองหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน และ

ผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับที่ 20) กําหนดใหบริษัทจัดใหมีการหมุนเวียน

ผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่มาแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกันโดยการ

หมุนเวียนไมจําเปนตองเปล่ียนบริษัทผูสอบบัญชีแหงใหม บริษัทสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีราย

อื่นๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผูสอบบัญชีรายเดิมได 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี

ประจําป 2555 เปนจํานวน 620,000 บาทสําหรับบริษัท  และ 200,000 บาทสําหรับบริษัทยอย 

ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะ

เรียกเก็บตามจริง แตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี  

  คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นสมควรแตงต้ังนายสมคิด 

เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 4575แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 

2556 ตอเนื่องเปนปที่ 3 ผูสอบบัญชีไดเสนอคาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2556 เปนจํานวน

เงิน 640,000 บาทสําหรับบริษัท และ 250,000 บาท สําหรับบริษัทยอย ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นใน

การตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแตไมเกินรอย

ละ 10 ของคาสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีทั้งสองไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีดี ทั้งน้ี

คาตอบแทนท่ีเสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลท้ังสองไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับ

หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหแตงต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 2785 หรือนายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4575 แหงบริษัท แกรนท ธอน

ตัน จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2556 ตอเน่ืองเปนปที่ 3 ทั้งนี้บุคคล

ทั้งสองไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชี

ดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตอื่นของบริษัท  แกรนท  ธอนตัน  จํากัด  แทนได  โดยตองได รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบ

บัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแทน ทั้งน้ีกําหนด

คาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2556 ดังนี้  
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ป 2556  ป 2555  
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

(บาท) (บาท) 

คาสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 640,000 620,000 

คาสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลอน (บริษัทยอย) 250,000 200,000 

 

ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียก

เก็บตามจริงแตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอื่นๆ แกบริษัท 

และบริษัทยอย และไมมีความสัมพันธ และ/ หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูถือหุน

รายใหญ/ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน เพื่อความสะดวก หาก

ทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ทานสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท 

(ตามส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 6) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตามส่ิงที่สง

มาดวยหมายเลข 5) พรอมทั้งกรุณาเตรียมหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเขารวมประชุมตอเจาหนาที่ลงทะเบียนกอน

การเขารวมประชุม (ตามส่ิงท่ีสงมาดวยหมายเลข 7) โดยบริษัทกําหนดใหมีวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวม

ประชุมสามัญผูถือหุนและสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 และใหรวบรวบรายชื่อตาม

มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยปดสมุดทะเบียนในวันศุกรที่ 22 มีนาคม 2556 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

                           

  

       

      (นายเสรี จินตนเสรี) 

                     ประธานกรรมการ 
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ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
ของ 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
                      

 

ประชุมเม่ือวันศุกรที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.05 น.  ณ  หองแกรนด ลิลล่ี อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 ซอย

ประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและโดย

การมอบฉันทะรวมจํานวน 57 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 163,856,983 หุน คิดเปนรอยละ 81.93 ของจํานวนหุน

ทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเปนประธานท่ี

ประชุม 

กอนเปดการประชุม บริษัทไดนําเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของหองประชุมเพื่อความ

ปลอดภัยของผูเขารวมประชุม 

จากนั้น ประธานกลาวเปดประชุม และแนะนํากรรมการ ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และที่ปรึกษา

ทางการเงิน ที่เขารวมการประชุมผูถือหุนดังนี้ 

กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี จินตนเสรี  กรรมการ / ประธานกรรมการ  

2. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายสุวิทย อุดมทรัพย กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

 พิจารณาคาตอบแทน 

4. นายชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นายวินิต ชอวิเชียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6. นายวงศชัย แสงอารยะกุล กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

7. นายชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 

 กรรมการผูจัดการใหญ 

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

 กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายอํานวยการและการเงิน 

9. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

 กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบํารุง 

10. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการรองผูจัดการใหญ - ฝายงานวิศวกรรม  
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ผูเขารวมประชุม 

1. นายนรินทร จูระมงคล  ผูชวยผูสอบบัญชี  บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด 

2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย   บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด 

3. คุณสุธางค คนศิลป  ที่ปรึกษาทางการเงิน   บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

4. คุณตวงพร บุญญนันทกิจ  ท่ีปรึกษาทางการเงิน   บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

 

 กอนเร่ิมประชุม ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม 

รายละเอียดปรากฏในส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 8 ที่สงไปพรอมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน

ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเร่ิมดําเนินการ

ประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
  
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 
 จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดรายงานวา บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ 96.25 คะแนน ซึ่งถือ

วาอยูในระดับดีเย่ียม (90-99 คะแนน) โดยมีจํานวนบริษัทที่ไดรับการประเมินทั้งส้ิน 416 บริษัท 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2554 ที่ได

บันทึกถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม และไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 

1) ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง  

 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ดังกลาว 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

เห็นดวย 57 ราย จํานวน 163,856,983 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
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วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
 

ประธานมอบหมายใหนายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการรองผูจัดการใหญ ฝายอํานวยการ

และการเงินเปนผูรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 ใหที่ประชุมทราบ 

 

นายบดินทร แสงอารยะกุล รายงานวาในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากงานฐานรากและงาน

กอสรางรวม 944.77 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 318.27 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 50.8 ซึ่งเปนผล
สืบเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและอุตสาหรรมกอสรางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในสวน

ของโครงการรถไฟฟาสายสีตางๆ (สําหรับวิกฤติอุทกภัยที่เกิดขึ้นในชวงปลายป 2554 นั้นบริษัทไดรับผลกระทบไมมาก

นัก) ซึ่งในปที่ผานมางานภาคเอกชนท่ีสําคัญไดแก  โครงการ Equinox Phahol-Vibha โครงการ TC Green โครงการ 

Astro Condominium โครงการ อาคารสํานักงานใหญ 3 และอาคารจอดรถซีเมนตไทย โครงการ ททบ.5 โครงการ

อาคารหอพักนานาชาติจุฬา เปนตน สวนโครงการภาครัฐที่สําคัญไดแก โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณ Block E และ D2 

ศูนยการคาสยามสแควร โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําคลองเลนเปน โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําดาวคะนอง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองกรวย เปนตน 

  

 โดยในป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิเฉพาะในสวนของบริษัทเทากับ 75.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 36.11 

ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 92.71 โดยเม่ือรวมผลประกอบการกับบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 75.65 ลานบาท (ไม

รวมกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 0.57 ลานบาท) โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่

รอยละ 21.22 ทางดานฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 729.32 ลาน

บาท มีหน้ีสินรวม 332.25 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนจํานวน 397.07 ลานบาท โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุน

เทากับ 0.84 

 

จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุน

สอบถามเร่ืองตางๆ โดยสรุปดังนี้ 

 

คําถาม : นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล สอบถามวา 

จากขอมูลในงบการเงินรวมของป 2554 ในสวนของลูกหนี้การคาคางชําระมากกวา 360 วันขึ้นไป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีมูลคาเทากับ 19.55 ลานบาท ฝายบริหารมีนโยบายจัดการลูกหนี้

ดังกลาวหรือไม? อยางไร? 

 

คําตอบ : ฝายบริหารชี้แจงวา 

มูลคาลูกหน้ีการคาคางชําระมากกวา 360 วันขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สวนใหญเปนลูกหนี้

คางชําระของโครงการกอสรางที่ จ. มหาสารคาม ซึ่งมีขอตกลง offset หนี้กันกับผูวาจางและ

ผูรับเหมาชวงของบริษัท แตคงคางในบัญชีลูกหนี้เน่ืองจากติดปญหาการจัดการดานเอกสารจากฝง

ลูกหน้ี สวนหนี้ที่เคยต้ังสํารองหนี้สูญไวของโครงการดังกลาว บริษัทไดดําเนินการฟองคดีเช็ค และ 
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ไดรับชําระเงินมาตามยอดเช็คที่ไดรับลวงหนา ทั้งนี้ในสวนนโยบายการจัดการลูกหนี้การคาคาง

ชําระ บริษัทไดกําหนดใหมีการติดตามการชําระเงินจากลูกหนี้อยางสม่ําเสมอ และมีการดําเนินการ

ทางกฎหมายในกรณีที่จําเปน รวมถึงมีการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและทบทวนความ

เหมาะสมตามเกณฑที่กําหนดไว 

 

คําถาม : นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล สอบถามวา 

จากขอมูลในงบการเงินรวมของป 2554 ในหมวดท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ ซึ่งในสวนของ

ราคาทุนของเคร่ืองจักรที่เพิ่มขึ้นประมาณ 21.99 ลานบาทในป 2554 มาจากการลงทุนในเคร่ืองจักร

เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตใชหรือไม? และปจจุบันบริษัทมีเคร่ืองจักรสําหรับทํางานกอสรางเสาเข็มเจาะ

จํานวนก่ีชุด? 

 

คําตอบ : ฝายบริหารชี้แจงวา 

ในป 2554 ที่ผานมาบริษัทไดเพิ่มการลงทุนในเคร่ืองจักรสําหรับงานกอสรางเสาเข็มเจาะ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต โดยปจจุบันบริษัทมีเคร่ืองจักรสําหรับทํางานกอสรางเสาเข็ม

เจาะจํานวน 16 ชุด 

 

คําถาม : นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล สอบถามวา 

จากขอมูลในงบการเงินรวมของป 2554 ในหมวดคาใชจายตามลักษณะ ในสวนของคาปรับจาก

งานลาชามูลคา 7.04 ลานบาท เกิดจากสาเหตุใด?  

 

คําตอบ : ฝายบริหารชี้แจงวา 

  ในสวนของคาปรับจากงานลาชามูลคา 7.04 ลานบาท เปนคาปรับจากงานในกลุมงานกอสรางของ

  บริษัท ในโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําบางโครงการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสาเหตุที่ทําใหงาน

  แลวเสร็จลาชามาจาก ผลกระทบของวิกฤติอุทกภัยในชวงปลายป 2554 อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน 

  คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหโครงการกอสรางของภาครัฐท่ีไดรับผลกระทบในชวงที่เกิดวิกฤติ 

  อุทกภัย สามารถขอขยายระยะเวลาสัญญาออกไปได 180 วัน (ไมรวมการขอขยายระยะเวลา 

  สัญญาจากปญหาและอุปสรรคอื่นๆ) โดยบริษัทไดทําเร่ืองแจงขอใชสิทธิขยายระยะเวลาของ 

  สัญญาเรียบรอยแลว ซึ่งบริษัทจะสามารถขอรับคืนเงินคาปรับสวนนี้ไดหลังจากมีการจัดทําและลง

  นามในเอกสารขยายระยะเวลาของสัญญากับทางกรุงเทพมหานครเรียบรอย 

 

เม่ือปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบ

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2554 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2554 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแก บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด และไดผานการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยแสดงอยูในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ

ประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 2) 

 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 

2554 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับงบการเงินประจําป 2554 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2554  

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2554 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

เห็นดวย 57 ราย จํานวน 163,856,983 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและจายเงินปนผล 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลว บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2554 

เปนจํานวนเงิน 75,060,304 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ

การจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,754,000 บาท และจายเงินปนผลรวมทั้งส้ิน 40,000,000 บาท ซึ่งเปนไป

ตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยจายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.20 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุด

ทะเบียนในวันปดสมุดทะเบียน โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม

หรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลดัง

รายละเอียดตามที่กลาวมาขางตน 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล ดังนี้ 
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1. จัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย 3,754,000 บาท  

2. จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.20 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 40,000,000 บาท โดยจายเงินปนผล

ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปดสมุดทะเบียน และกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 17 

พฤษภาคม 2555  โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

เห็นดวย 59 ราย จํานวน 163,867,983 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

(หมายเหตุ : ขณะที่ดําเนินการประชุมในวาระน้ี มีผูถือหุนอีก 2 ทาน เขารวมประชุมเพิ่มเติม โดยมีคะแนน

เสียงเพ่ิมเติมอีก 11,000 เสียง) 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือ

หุนเดิมจํานวน 100,000,000 หนวย 
 

 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

อนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน 100,000,000 หนวย มีอายุ 3 ป ซึ่งจัดสรรใหแกผู

ถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา และกําหนดราคาใชสิทธิที่ 

2.20 บาทตอหุน (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 3)  

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม

หรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

ของบริษัท เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 100,000,000 หนวยดังรายละเอียดตามที่กลาวมาขางตน 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท 

เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 100,000,000 หนวย ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

เห็นดวย 59 ราย จํานวน 163,867,983 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 200,000,000 บาท เปน 300,000,000 บาท 
 โดยออกหุนสามัญจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
 

 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท เพื่อ

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 100,000,000 หนวยตามที่ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติในวาระท่ี 6 คณะกรรมการพิจารณา

แลวเห็นวาหากที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรร

ใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 100,000,000 หนวย ก็เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจํานวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 

300,000,000 บาท 

 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม

หรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 

200,000,000 บาท เปน 300,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 200,000,000 บาท 

เปน 300,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอก

ฉันท ดังนี้  

 

เห็นดวย 59 ราย จํานวน 163,867,983 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ที่ประชุมไดมี

มติอนุมัติในวาระท่ี 7 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาหากที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนบริษัทจํานวน 100,000,000 บาท จาก 200,000,000 บาท เปน 300,000,000 บาท ก็เห็นสมควรเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเปนดังนี้ 

 

 “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   ( - )” 
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 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม

หรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ให

สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้  

 

เห็นดวย 59 ราย จํานวน 163,867,983 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - งดออกเสียง - ราย 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวน 100,000,000 หุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (PYLON-W1) ซึ่งจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 
  

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกใหม PYLON-W1 เพ่ือใหสอดคลองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ

หุนสามัญของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม

หรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุน

เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (PYLON-W1) ซึ่งจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 

 

 มติที่ประชมุ : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุนเพื่อรองรับ

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (PYLON-W1) ซึ่งจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

เห็นดวย 59 ราย จํานวน 163,867,983 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
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วาระที่ 10 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนที่กรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 21 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง จะตองมีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงเปน

จํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจด

ทะเบียนบริษัทใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งใน

ป 2555 นี้นับเปนปที่ 7   นับจากบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน

ทั้งส้ิน 4 ทาน ประกอบดวย  

 

1. นายชัยพัฒน สหัสกุล  กรรมการอิสระ 

2. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ 

3. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน กรรมการ 

4. นายพิสันต์ิ  ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ 

 

 ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการผานทาง

เว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 เพื่อเปนการสงเสริมหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีและคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอชื่อเขามาภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไดพิจารณา

คุณสมบัติ ประสบการณ ความรู ความสามารถและผลงานที่ผานมาของกรรมการที่ออกตามวาระท้ัง 4 ทาน และเสนอ

ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 

 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการแตงต้ัง ประธานจึงเชิญใหกรรมการที่ตองออกตามวาระท้ัง 4 ทานออกจาก

หองประชุม นอกจากนี้นายบดินทร แสงอารยะกุล นายสมศักด์ิ วิริยพิพัฒน และนายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย ขอใชสิทธิงด

ออกเสียงในฐานะผูถือหุนสําหรับการลงคะแนนในวาระของตนเอง 

 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระน้ีจะมีบัตรลงคะแนนเสียงจํานวน 4 ใบ โดยระบุรายชื่อของกรรมการ

ดังกลาวขางตน นอกจากนี้บัตรลงคะแนนแตละใบจะแบงการลงคะแนนเปน 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นดวย ไมเห็นดวย 

และงดออกเสียง” ดังนั้นจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนตามที่ประสงค และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด

และใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ัง

กรรมการเปนรายบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังหนึ่ง 

  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติใหกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก นายชัยพัฒน      

สหัสกุล กรรมการอิสระ นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน กรรมการ และนายพิสันต์ิ               

ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังหนึ่งโดยมีคะแนนเสียงสําหรับกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้ 
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 นายชัยพัฒน สหัสกุล 
เห็นดวย 59 ราย จํานวน 163,867,983 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 
นายบดินทร แสงอารยะกุล  
เห็นดวย 58 ราย จํานวน 145,867,983 เสียง คิดเปนรอยละ 89.02 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 18,000,000 เสียง คิดเปนรอยละ 10.98 

  
 นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน 

เห็นดวย 58 ราย จํานวน 161,282,450 เสียง คิดเปนรอยละ 98.42 

คิดเปนรอยละ - ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง 

งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 2,585,533 เสียง คิดเปนรอยละ 1.58 

  
 นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 

เห็นดวย 58 ราย จํานวน 162,591,183 เสียง คิดเปนรอยละ 99.21 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 1,296,800 เสียง คิดเปนรอยละ 0.79 

 

 จากนั้นประธานไดเชิญกรรมการท้ัง 4 ทานกลับเขาที่ประชุม 

 
วาระที่ 11 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 

 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของ

ธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือ

หุนเพื่อพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 ในอัตราเดียวกับป 2554 ดังนี้ 

1.3 คาตอบแทนรายเดือน 

                   ป 2555 

           (บาทตอเดือน) 

-  ประธานกรรมการบริษัท                50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                25,000 

-  กรรมการ                   21,000 

 ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนนี้ 
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1.4 คาเบี้ยประชุม 

     ป 2555 

          (บาทตอคร้ัง) 

-  กรรมการ                  5,000   

-  กรรมการตรวจสอบ                   5,000 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน              5,000 

 

1.5 โบนัสเปนวงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรร 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 และเน่ืองจาก

กรรมการบริษัทหลายทานเปนผูถือหุนซึ่งถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระน้ี กรรมการดังกลาวจึงไมมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เปนจํานวน 116,034,802 เสียง คงเหลือคะแนนเสียงท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน 

47,833,181 เสียง 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2555 ตามที่

ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

เห็นดวย 54 ราย จํานวน 47,833,181 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2555 
 

ประธานมอบหมายให นายปญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูนําเสนอรายละเอียดท่ี

เก่ียวของในการพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 

นายปญจะ เสนาดิสัย แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

แตงต้ัง    นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 4575 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 ตอเน่ืองเปนปที่ 2  โดยผูสอบ

บัญชีไดเสนอคาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน 620,000 บาท สําหรับบริษัท และ 200,000 บาท 

สําหรับบริษัทยอย ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบเชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บ

ตามจริงแตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีทั้งสองไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีดี           

ทั้งนี้คาตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้งสองไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาด 
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ีผูสอบบัญชี และบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆ 

กับบริษัท 

 

ทั้งน้ีในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด จัดหา

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท  แกรนท ธอนตัน จํากัด แทน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทกอน และในกรณีที่บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัท

เปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแทน  

  

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชี  

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัดเปน 

ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 ตอเนื่องเปนปที่ 2 ทั้งนี้บุคคลท้ังสองไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด 

จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ให

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแทน โดยกําหนดคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

และบริษัทยอยประจําป 2555 ดังนี้  

 
ป 2555  

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
(บาท) 

คาสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 620,000 

คาสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลอน (บริษัทยอย) 200,000 

 

ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตาม

จริงแตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอื่นๆ แกบริษัท และบริษัทยอย และไมมี

ความสัมพันธ และ/ หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูถือหุนรายใหญ/ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว

แตอยางใด 

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

เห็นดวย 59 ราย จํานวน 163,867,983 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 20 



 

 

 
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามเร่ือง

ตางๆ 

 

คําถาม :  นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล สอบถามวา 

อยากใหฝายบริหารใหความเห็นตอภาพรวมของการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มเจาะใน

ป 2555 และสอบถามถึงมูลคางานท่ียังไมไดสงมอบ (Backlog) ของบริษัทในปจจุบัน? 

 

คําตอบ :  ฝายบริหารใหความเห็นวา 

 ในชวงป 2554 อุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มเจาะมีการเติบโตอยางตอเน่ือง จนกระทั่งเกิดวิกฤติ

 อุทกภัยในชวงปลายป  2554 ซึ่ งทํ าให เ กิดการชะลอตัวไปบาง  แตห ลังผานพนวิกฤติ 

 อุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มเจาะกลับมามีทิศทางเติบโตอีกคร้ัง ซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของ

เศรษฐกิจในประเทศ รวมท้ังไดแรงสนับสนุนจากการลงทุนในโครงการกอสรางขนาดใหญของ

ภาครัฐ เชน โครงการรถไฟฟาและโครงการปรับปรุงระบบปองกันน้ําทวมตางๆ สําหรับภาพรวมของ

ป 2555 หากรัฐบาลยังสามารถดําเนินการโครงการกอสรางตางๆไดตามแผน และงานภาคเอกชนยัง

มีออกมาอยางตอเน่ือง อุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มเจาะก็นาจะเติบโตอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี ใน

ปจจุบันบริษัทมีงานที่ยังไมไดสงมอบ (Backlog) ประมาณ 800 – 900 ลานบาท 

 

เม่ือไมมีคําถามหรือความเห็นจากผูถือหุนทานใดอีก ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนท่ีมารวม

ประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบวาคําอธิบายที่ฝายบริหารไดชี้แจงตอที่ประชุมในทุกประเด็นน้ันมีเจตนาเพ่ือสราง

ความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และไมมีเจตนาที่จะสรางผลกระทบในทางใดทางหน่ึงตอราคาหุนของบริษัท 

จากนั้นจึงกลาวปดการประชุม 

 

ปดประชุมเวลา  15.30 น. 

      

     

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

                (นายเสรี จินตนเสรี) 

 

 

      ลงชื่อ  .................................................เลขานุการท่ีประชุม 

นางสาวฐิติมา เตียวประทีป)                      (
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ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 3 

กรรมการอิสระท่ีเสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 
 

 
 
 
 
 
 

นายเสรี จินตนเสรี 
ประเภทของกรรมการที่ขอแตงตั้ง  :   กรรมการอิสระ 

อายุ  :    71 ป 

สัญชาติ  :   ไทย 

ประวัติการศึกษา  :   

• เนติบัณฑิตอังกฤษ สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษ ลินคอรน อินน  

• เนติบัณฑิตไทย สถาบันอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  

• หลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ  :  3 ป  2 วัน (22/4/2553-25/4/2556) 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ  :  

• วาระท่ี 1 กรฏาคม 2548 – เมษายน 2550 

• วาระท่ี 2 เมษายน 2550 – เมษายน 2553 

• วาระท่ี 3 เมษายน 2553 – การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2556 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท :  

2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไพลอน 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  : 

• กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  จํานวน   1   แหง 

2546 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  บมจ. แอดวานซ อะโกร 

• กิจการท่ีไมเปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน   2   แหง 

2540 – ปจจุบัน ประธานบริษัท  บจ. เสรี มานพ แอนด ดอลย 

2553 – ปจจุบัน อนุกรรมการดานกฎหมาย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  

• ไมมี 
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ประสบการณการทํางาน :  

• 2550 – 2552  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ   บมจ.สามมิตรมอเตอร แมนูแฟคเจอร่ิง 

• 2546 – 2550 กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ อะโกร 

• 2545 – 2550 กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา 

ผลงานป 2553 – มี.ค. 2556  :  

• ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการของบริษัท 

• อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และรวมการประชุมของบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

• ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

การถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)  :  

• หุนสามัญ 1,059,533 หุน  

 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  :    

• หุนสามัญ รอยละ 0.53 

การเขาประชุมป 2555  :  

• คณะกรรมการบริษัท  จัดการประชุม   6  คร้ัง   เขาประชุม  6  คร้ัง 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ  : 

• ไมเกิน ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของตามมาตรา 258  แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายน้ันๆ 

ดวย 

• ไมเปน ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) กรรมการที่มีสวนรวมในการ

บริหารงาน(กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร และ

กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการท่ีคณะกรรมการ

มีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือน

ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน

(บริษัทยอยต้ังแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนลําดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

• ไมเปน ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน 

บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

• ไมมี ไมมี(ในปจจุบัน) หรือเคยมี(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช

วิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมท้ังไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการ

แตงต้ัง) ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทาง

ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่มีมูลคารายการ 
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ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวน

ใดจะตํ่ากวา โดยการคํานวณมูลคาดังกลาวใหนับรวมรายการในชวง 1 ปกอนหนาที่ทํากับบุคคล

เดียวกัน โดยความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่เปนธุรกรรมปกติ การ

เชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับทรัพยสินหรือบริการ และการให หรือรับความชวยเหลือ

ทางการเงิน 

• ไมเปน ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช

กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู 

• ไมเปน ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง

การใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอ

ปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู

ใหบริการทางวิชาชีพ เปนนิติบุคคลใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ 

ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 

• ไมเปน ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ

หุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

• ใช ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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กรรมการอิสระท่ีเสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 
 

 
 
 
 
 
 

นายปญจะ เสนาดิสัย 
ประเภทของกรรมการที่ขอแตงตั้ง  :   กรรมการอิสระ  

อายุ  :     65 ป 

สัญชาติ  :  ไทย 

ประวัติการศึกษา   :              

• Master of Business Administration (MBA), Suffolk University (USA) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  

• หลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

• หลักสูตร Audit Committee Program จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ  :  3  ป  2 วัน (23/4/2553-25/4/2556) 

วาระในการดํารงตําแหนงกรรมการ  : 

• วาระท่ี 1  กรฏาคม 2548 – เมษายน 2550 

• วาระท่ี 2 เมษายน 2550 – เมษายน 2553 

• วาระท่ี 3 เมษายน 2553 – การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2556 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

• 2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไพลอน 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  :  

• กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน   5   แหง 

 2543 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 

 2549 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,  

  บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 

 2545 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,  

  บมจ. ทรีนีต้ี วัฒนา 

 2546 – ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. รสา พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท 

 2526 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส 
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• กิจการท่ีไมเปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  

• ไมมี 

ประสบการณการทํางาน :  

• 2547 – 2554 ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พร็อพเพอรต้ี 

• 2549 - 2552  กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน 

• 2536 - 2550  กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอรส 

• 2542 – 2549  กรรมการ ที่ปรึกษา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บมจ.ซีวีดี 

เอ็นเตอรเทนเมนท 

ผลงานป 2553 – มี.ค. 2556  :  

• ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

• อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และรวมการประชุมของบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

• ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

การถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)  : 

• ไมมี 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  : 

• ไมมี 

การเขาประชุมป 2555  : 

• คณะกรรมการบริษัท   จัดการประชุม  6  คร้ัง   เขาประชุม  5  คร้ัง 

• คณะกรรมการตรวจสอบ   จัดการประชุม  5  คร้ัง   เขาประชุม  4  คร้ัง  

ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ  : 

• ไมเกิน ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของตามมาตรา 258  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

• ไมเปน ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน

(กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาท่ีรับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร และกรรมการท่ีมีอํานาจลง

นามผูกพัน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลง

นามรวมกับกรรมการรายอ่ืน) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน(บริษัทยอยต้ังแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปน

ลําดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

• ไมเปน ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา 

คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 
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• ไมมี ไมมี(ในปจจุบัน) หรือเคยมี(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง

อิสระของตนรวมทั้งไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ

ซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงที่มีมูลคารายการต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัท

หรือต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา โดยการคํานวณมูลคาดังกลาวใหนับรวมรายการในชวง 

1 ปกอนหนาท่ีทํากับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่เปน

ธุรกรรมปกติ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับทรัพยสินหรือบริการ และการให หรือรับความ

ชวยเหลือทางการเงิน 

• ไมเปน ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ 

ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู 

• ไมเปน ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ

ใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพ เปน

นิติบุคคลใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผู

ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 

• ไมเปน ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปน

ผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

• ใช ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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กรรมการท่ีเสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 
 

                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

นายวงศชัย  แสงอารยะกุล 
ประเภทของกรรมการที่ขอแตงตั้ง  : กรรมการ 

อายุ  :   66  ป 

สัญชาติ  :  ไทย 

ประวัติการศึกษา  :  

• มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.                             

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  

• หลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ  :  3 ป 2 วัน (22/4/2553-25/4/2556) 
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ  : 

• วาระท่ี 1  กรฏาคม 2548 – เมษายน 2550 

• วาระท่ี 2 เมษายน 2550 – เมษายน 2553 

• วาระท่ี 3 เมษายน 2553 – การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2556 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

• 2548 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ. ไพลอน 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  : 

• กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

• กิจการท่ีไมเปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน   1   แหง 

2510 – ปจจุบัน เจาของกิจการหางขายยาสยามฟารมาซี 

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  

• ไมมี 

ประสบการณการทํางาน :  

• 2547 – 2548  กรรมการ   บจ.ไพลอน  

ผลงานป 2553 – มี.ค. 2556  :  

• ปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัท 

• อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และรวมการประชุมของบริษัทอยางสม่ําเสมอ 
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• ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

การถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) :  

• หุนสามัญ 14,800,000 หุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  :    

• หุนสามัญ รอยละ 7.40 

การเขาประชุมป 2555  :  

• คณะกรรมการบริษัท    จัดการประชุม   6  คร้ัง   เขาประชุม  6  คร้ัง 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  จัดการประชุม    1 คร้ัง   เขาประชุม  1  คร้ัง 
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ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 4 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
(ฉบับแกไขวันที่ 12 สิงหาคม 2553) 

  

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระใหเขมกวาขอกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เร่ืองการขออนุญาต

และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเปนอิสระในการแสดงความเห็น โดยมีคุณสมบัติในวาระการ

ดํารงตําแหนง ดังนี้ 

 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (นับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของตามมาตรา 258  แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายน้ันๆ 

ดวย  

 

2. ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) กรรมการท่ีมีสวนรวมในการ

บริหารงาน(กรรมการท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และ

กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมี

มติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอ่ืน) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือน

ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน

(บริษัทยอยต้ังแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนลําดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  

 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน 

บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

 

4.  ไมมี(ในปจจุบัน) หรือเคยมี(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใช

วิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) 

ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่มีมูลคารายการต้ังแตรอย

ละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่า

กวา โดยการคํานวณมูลคาดังกลาวใหนับรวมรายการในชวง 1 ปกอนหนาท่ีทํากับบุคคลเดียวกัน โดย 
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ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่เปนธุรกรรมปกติ การเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับทรัพยสินหรือบริการ และการให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

 

5. ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช

กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู  

 

6. ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง

การใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอ

ปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู

ใหบริการทางวิชาชีพ เปนนิติบุคคลใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ 

ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 

 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ

หุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

 

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

นิยามกรรมการอิสระนี้เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4 ป 2553 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 

2553 โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เปนตนไป  

 

                                                                                                     
                     (นายเสรี   จินตนเสรี) 

                       ประธานกรรมการ 
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ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 5 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
       เขียนท่ี  ............................................................ 

      วันที่  ...........  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ............ 

 1. ขาพเจา  .......................................................................................................... สัญชาติ .................... 

อยูบานเลขท่ี .................... ถนน ..............................ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .......................

จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย .......................................... 

 2. เปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม ................................... หุน 

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................... เสียง ดังนี้ 

3. ขอมอบฉันทะให 

กรรมการอิสระ 1)       นายชัยพัฒน สหัสกุล อายุ 56 ป อยูบานเลขที่ 1018 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 

   กรุงเทพฯ 10500 หรือ 

2)  นายวินิต ชอวิเชียร อายุ 64 ป อยูบานเลขท่ี12/1 ซ.ทองหลอ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

 กรุงเทพฯ 10900 หรือ 

บุคคลอื่น 3) ................................................................................................................  อายุ .............. ป      

      อยูบานเลขที่ ....................ถนน ..................................................ตําบล/แขวง ........................   

      อําเภอ/เขต ..................จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย .......................หรือ 

4) ................................................................................................................. อายุ .............. ป  

อยูบานเลขท่ี ....................ถนน ..................................................ตําบล/แขวง ......................

อําเภอ/เขต ..................จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ......................หรือ 

  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนด ลิลล่ี 

อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือพึงท่ีจะ

เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
               เห็นดวย           ไมเห็นดวย           
 

งดออกเสียง 

20 บาท 

อากรแสตมป 

วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

 32 



 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
               เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
 
  
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 โดย
 จายเปนเงินสด และหุนปนผล 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาทเปน 374,999,359 บาท 
 โดยออกหุนสามัญจํานวน 74,999,359 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน  74,999,359 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 เพ่ือรองรับการจายเงินปนผลในรูปหุนปนผลจํานวน 50,002,000 หุน และเพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวน
 หุนสําหรับรองรับการใชสิทธิของผูถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการ
 จายเงินปนผลเปนหุน จํานวน 24,997,359 หุน และอนุมัติการจัดสรรเศษหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือ
 จากการจัดสรรหุนปนผลใหแก นายชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท 
 ในราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของราคาหุนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ ยอนหลัง 7 วันทําการ
 กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
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วาระที่ 9  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  การเลือตั้งกรรมการทั้งชุด 
 

  

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 10 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 
 
 
 
 
  
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2556 
  

 

 

 
 
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 
 
 
 
 

5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวา
การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

6. ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข 

 

เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

 1. นายเสรี จินตนเสรี  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 2. นายปญจะ เสนาดิสัย  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 3. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
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เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ

ตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา

ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ ..............................................................ผูมอบฉันทะ      

              (                ) 

 

     ลงชื่อ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 

              (                ) 

 

     ลงชื่อ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 

              (                )  

  

      
หมายเหตุ  

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลง 

คะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอง    

แกรนด ลิลล่ี อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

          เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

          เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

          เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

          เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

          เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจริงทุกประการ 
 

      ลงชื่อ ............................................................ผูมอบฉันทะ 

                 (                ) 

 

      ลงชื่อ ....................................................... ผูรับมอบฉันทะ 

                  (                ) 

 

      ลงชื่อ ....................................................... ผูรับมอบฉันทะ 

                  (                ) 
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20 บาท 

อากรแสตมป หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งให 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

   

       เขียนท่ี  ............................................................. 

       วันที่  ...........  เดือน  .................. พ.ศ.  .............. 

 1. ขาพเจา  .......................................................................................สัญชาติ ........................................ 

อยูบานเลขท่ี .................... ถนน ...................... ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ..............................

จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย .......................................... 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ...................................................................... 

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม ................................... หุน และออก

เสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................... เสียง ดังนี้ 

2. ขอมอบฉันทะให 

กรรมการอิสระ 1)       นายชัยพัฒน สหัสกุล อายุ 56 ป อยูบานเลขที่ 1018 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 

   กรุงเทพฯ 10500 หรือ 

2)  นายวินิต ชอวิเชียร อายุ 64 ป อยูบานเลขท่ี12/1 ซ.ทองหลอ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

 กรุงเทพฯ 10900 หรือ 

บุคคลอื่น 3) ................................................................................................................  อายุ .............. ป      

      อยูบานเลขที่ ....................ถนน ..................................................ตําบล/แขวง ........................   

      อําเภอ/เขต ..................จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย .......................หรือ 

4) ................................................................................................................. อายุ .............. ป  

อยูบานเลขท่ี ....................ถนน ..................................................ตําบล/แขวง ......................

อําเภอ/เขต ..................จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ......................หรือ 

   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนด ลิลล่ี อาคารจัสมิน 

เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือพึงที่จะเล่ือนไปในวัน 

เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

3. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 
มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

มอบฉันทะบางสวนคือ จํานวนหุน ................. หุนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ................หุน                                

 4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
               เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 
วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
               เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
 
  
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 โดย
 จายเปนเงินสด และหุนปนผล 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาทเปน 374,999,359 บาท 
 โดยออกหุนสามัญจํานวน 74,999,359 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน  74,999,359 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 เพ่ือรองรับการจายเงินปนผลในรูปหุนปนผลจํานวน 50,002,000 หุน และเพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวน
 หุนสําหรับรองรับการใชสิทธิของผูถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการ
 จายเงินปนผลเปนหุน จํานวน 24,997,359 หุน และอนุมัติการจัดสรรเศษหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือ
 จากการจัดสรรหุนปนผลใหแก นายชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท 
 ในราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของราคาหุนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ ยอนหลัง 7 วันทําการ
 กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
 
วาระที่ 9  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  การเลือตั้งกรรมการทั้งชุด 
 

  

 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

 1.  นายเสรี จินตนเสรี  

               เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
 

 2. นายปญจะ เสนาดิสัย  

              
 

เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง  
 3. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  

              
 

เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง  
 
วาระที่ 10 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
 
  
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2556 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
               เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
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วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา

การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

6. ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือ

ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ

ตามที่เห็นสมควร 

 

              กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่

ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

      ลงชื่อ ............................................................ผูมอบฉันทะ 

                 (                ) 

 

      ลงชื่อ ........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                  (                ) 

 

ลงชื่อ ........................................................ผูรับมอบฉันทะ       

                  (                ) 

 
หมายเหตุ  

1. หนังสือมอบอํานาจแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

2.1 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2.2 หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษทั ไพลอน จาํกัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอง    

แกรนด ลิลล่ี อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
 

วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

         เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

         เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

         เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

         เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

         เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจริง            

ทุกประการ 

 

      ลงชื่อ ............................................................ผูมอบฉันทะ 

                 (                ) 

      ลงชื่อ ........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                  (                ) 

ลงชื่อ ........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                  (                ) 
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ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 6 

ขอมูลเกี่ยวกบักรรมการอิสระที่รับมอบอํานาจ 
 

 ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระดังตอไปนี้

เขารวมประชุมแทน 

 
นายชัยพัฒน สหัสกุล 1.   

 

ตําแหนง  :   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 

อายุ  :   57 ป 

 

ที่อยู  :   1018 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

 

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม  : ไมมี       

 

 

 

 

 

 
2.   นายวินิต ชอวิเชียร  
 

ตําแหนง  :   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                                                                                   

 

อายุ  :  66  ป 

 

ที่อยู  :   12/1 ซ.ทองหลอ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

 

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม  : ไมมี    
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ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 7 

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงคะแนนเสียง 
 

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม 
1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเปนผูเขารวมประชุมผูถือหุน เม่ือผูที่ประสงคจะเขารวมประชุมมาแสดงตน 

และแจงชื่อ ณ สถานที่ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม ในระหวางเวลาที่เปดลงทะเบียนผูเขารวมประชุม

จนถึงเวลาประชุมผูถือหุน 

1.2 ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติตางประเทศ ที่เขารวมประชุมดวยตนเองหรือเปน

ผูรับมอบฉันทะ จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจําตัวประชาชน บัตร

ประจําตัวขาราชการ บัตรประจําพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจําตัวอยางอื่นที่

แสดงรูปถายซ่ึงออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

1.3 ผูมีอํานาจกระทําการแทนของผูถือหุนซึ่งเปนนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลตางประเทศมารวมประชุมดวย

ตนเอง จะตองแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเปนนิติบุคคล หรือสําเนา

เอกสารดังกลาวที่รับรองสําเนาถูกตองโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน 3 เดือน) และผูมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะตองแสดงหลักฐานการมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

และแสดงบัตรประจําตัวตามที่กําหนดไวในขอ 1.2 ดวย 

 
2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ 

2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปนี้ 

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 

2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมอบฉันทะพรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 

2.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูตางประเทศ ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปนี้ 

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 

2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมอบฉันทะพรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 

2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองใหกงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจ

ตามกฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 

2.3 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสาร

ดังตอไปนี้ 

2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 

2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย (หนังสือรับรองมีอายุ ไม

เกินเดือน) 

2.3.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอมกับ

รับรองสําเนาถูกตอง 

2.4 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศอื่น ผูรับมอบฉันทะจะตองสงเอกสาร

ดังตอไปนี้ 
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2.4.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถ download ไดที่ website : www.pylon.co.th) 

2.4.2 ตนฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมหลักฐาน

วาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ 

2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะตองใหกงสุลไทยหรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตาม

กฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 

2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

แบบฟอรมนั้นๆ 

2.6 การมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ 

2.6.1 ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ ตามส่ิงที่สงมา

ดวยหมายเลข 6 

2.6.2 ในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระท้ัง 2 ทาน 

เน่ืองจากในกรณีที่กรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได กรรมการทานที่เขาประชุมจะไดเปน

ผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนได 

2.7 กรณีมีการมอบฉันทะชวง หนังสือมอบฉันทะจากผูถือหุนจะตองมีขอความระบุใหอํานาจที่จะมอบฉันทะชวง
ไดดวย 

2.8 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเม่ือเร่ิมเปด

ลงทะเบียน เพื่อใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาท่ีเพียงพอในการตรวจสอบ 

2.9 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานและการลงทะเบียนจะเริ่มต้ังแตเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น.   

หากลวงเลยเวลาดังกลาวแลวจะหยุดรับการลงทะเบียนเขารวมประชุม ทั้งน้ีจะอยูในดุลยพินิจของประธาน

กรรมการบริษัทฯ ที่จะขยายระยะเวลาดังกลาวได 

 
3 การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 ประธานที่ประชุมจะแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุม

ทราบกอนเขาสูวาระการประชุม 

 3.1 การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 

- การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดคัดคาน 

หรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น 

- หากมีผูถือหุนทานใดยกมือคัดคาน หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติคัดคานหรืองดออก

เสียงในบัตรลงคะแนนท่ีเจาหนาที่ไดแจกใหกอนเขาประชุม และประธานฯ จะแจงใหเจาหนาที่นํา 

บัตรลงคะแนนของผูถือหุนท่ีคัดคานหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือวาผูถือหุนท่ี

ไมไดยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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- หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือคัดคาน หรืองดออกเสียง ถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติ

ตามที่ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ เวนแตกรณีที่ผูถือหุนไดทําเคร่ืองหมายในหนังสือ

มอบฉันทะไวแลววา ประสงคจะลงมติคัดคานหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทไดบันทึกคะแนน

เสียงท่ีคัดคานหรืองดออกเสียงดังกลาวนั้นในการลงมติในแตละวาระไวดวยแลว 

- ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

ตามความประสงคของผูถือหุนตามท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนําการออก

เสียงลงคะแนนตามท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนาใน

ขณะท่ี ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูรับมอบ

ฉันทะไมตองไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนําคะแนนเสียงดังกลาวมารวมกับการ

ออกเสียงลงคะแนนดังกลาวขางตน 

 

3.2 การนับผลการลงคะแนนเสียง 

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในที่ประชุม และ

ของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไวลวงหนาในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะ

ลงทะเบียนเขาประชุมที่ออกเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนหุนทั้งหมดของ        

ผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 

- ประธานฯ จะประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการออกเสียง

คะแนนในแตละวาระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ก่ี

เสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด 
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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 

ขอ 37. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ี (4) เดือนนับแตวัน

ส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือ

หุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดไดเขาช่ือกันทํา

หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการที่ขอให

เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน

นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 38. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอ

เพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุน

และนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน 

กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชมุได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนที่ต้ังของ

สํานักงานใหญ หรือที่อื่นใดก็ตาม แลวแตคณะกรรมการจะกําหนด 

ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน 

หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของหุนที่จําหนาย

ไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา

รวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอัน

ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุม

ไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น   ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน 

 ขอ 40. ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการน่ังเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือ

ประธานกรรมการมิไดมาเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการ

เปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงซึ่งไดเขารวม

ประชุมเปนประธานในที่ประชุม 

ขอ 41. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียง

แทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือช่ือของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตามแบบที่นาย

ทะเบียนกําหนด 
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หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ี

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
ขอ 42. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ

หุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(2) 

(ก) การขายหรือจําหนายจายโอนกิจการท้ังหมดหรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหแกบุคคล

อื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ

บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท 

ฉ) การออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุนหรือหุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใด ที่อาจกระทําไดตามกฎหมาย 

(

(ช) การเลิกบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 ขอ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

  (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 

  (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

  (4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  (5) แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

  (6) กิจการอื่น ๆ 
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แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม 
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	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
	ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

