
 

 

 

 

 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. 

ณ หองซากุระ อาคารจัสมิน 

เลขที ่2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนา 1 

 

เลขท่ี PL- ADM-008 /14 

 

       วันที่  1 เมษายน 2557 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.   สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

2. รายงานประจําป 2556 (แผนซีดี) 

3. ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 

4. นิยามกรรมการอิสระ 

5. หนังสือมอบฉันทะ 

6. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีรับมอบอํานาจ 

7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม  การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

8. ขอบังคับบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

9. แผนที่ของสถานท่ีจัดประชุม 

 

 ดวยคณะกรรมการของบริษัทมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 

2557 เวลา 14.00 น.  ณ  หองซากุระ อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

รายละเอียดทั่วไป  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2556 

โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2556 ไดบันทึกเน้ือหาสาระของการประชุมดังกลาวไวครบถวนแลว จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือ

หุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 
วาระที่ 3   รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

  รายละเอียดทั่วไป  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา ปรากฏอยูในรายงาน 

  ประจําป ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปที่ผานมา  
 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2556 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

รายละเอียดทั่วไป  งบการเงินประจําป 2556 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏอยูในรายงาน

ประจําป ซึ่งไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตแลวโดยไดจัดสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 2556 ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2556   
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 
  โดยจายเปนเงินสด 

รายละเอียดทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบังคับ

บริษัทขอ 48 กําหนดวาบริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา

รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี

จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี

เงินไดนิติบุคคล แตบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หาก

บริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงนิกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานหรือการ

ลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายเงินปนผลรวม 

56,002,240 บาท สําหรับหุนสามัญ 200,008,000 หุน โดยจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.03 บาท 

รวมเปนเงิน 6,000,240 บาท และจายเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวน 50,002,000 หุน (มูลคาที่

ตราไวหุนละ 1 บาท) ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งส้ิน 

50,002,000 บาท ทั้งนี้กรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษหุนเดิมนอยกวา 4 หุน ใหจายเงินปนผลเปนเงิน

สดแทนการจายเปนหุนปนผลสําหรับเศษหุนดังกลาวในอัตราหุนละ 0.25 บาท  

สําหรับป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

เปนจํานวน 155,060,117 บาท โดยคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจัดสรรเงินสํารอง

ตามกฎหมายจํานวน 7,741,000 บาท และจายเงินปนผลรวมทั้งส้ิน 83,408,736.60 บาท ซึ่งเปนไป

ตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยจายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.30 บาท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

จํานวน 7,741,000 บาท และ จายเงินปนผลรวม 83,408,736.60 บาท สําหรับหุนสามัญ 
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278,029,122 หุน โดยจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.30 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุด

ทะเบียนในวันปดสมุดทะเบียน โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 

 
วาระที่ 6  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 

รายละเอียดทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับ

บริษัทขอ 21 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง จะตองมีกรรมการที่ตองออกจาก

ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงใน

ปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่

อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งในป 2557 นี้เปนปที่เกานับจากบริษัทแปรสภาพ

เปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวนท้ังส้ิน 2 ทาน ประกอบดวย 

1) นายวินิต  ชอวิเชียร  กรรมการอิสระ 

2) นายชเนศวร  แสงอารยะกุล กรรมการ 

 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนง

กรรมการผานทางเว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 

เพื่อเปนการสงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทาง

ของตลท. ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อเขามาภายในระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทนจึงไดพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ ความรู ความสามารถ และ

ผลงานท่ีผานมาของกรรมการที่ออกตามวาระท้ัง 2 ทาน และเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

อีกวาระหน่ึง 

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 2 ทาน  คือ 1) นายวินิต ชอวิเชียร กรรมการอิสระ 2) นายชเนศวร แสงอารยะกุล 

กรรมการ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ทาน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารส่ิง

ที่สงมาดวยหมายเลข 3 และ 4 ตามลําดับ 
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วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 

รายละเอียดทั่วไป  ตามขอบังคับบริษัทขอที่ 35 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในรูป

ของเงินเดือน เบี้ยประชุม บําเหน็จโบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือ

ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจาก

สถานภาพของบริษัท ปริมาณงานท่ีคณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทน

ของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 

2557 ในอัตราเดียวกับปกอน ดังนี้ 

1.1 คาตอบแทนรายเดือน 

             ป 2556       ป 2557 

                            (บาทตอเดือน)  (บาทตอเดือน) 

-  ประธานกรรมการบริษัท   50,000       50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  25,000          25,000 

-  กรรมการ      21,000          21,000 

 ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนนี้ 

 

1.2 คาเบี้ยประชุม 

       ป 2556         ป 2557 

                (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 8  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2557 

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ขอบังคับบริษัทขอ 43 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนด

คาตอบแทน 

 นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.

39/2548 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน และ

ผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับที่ 20) กําหนดใหบริษัทจัดใหมีการหมุนเวียน

ผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่มาแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกันโดยการ

หมุนเวียนไมจําเปนตองเปล่ียนบริษัทผูสอบบัญชีแหงใหม บริษัทสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีราย

อื่นๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผูสอบบัญชีรายเดิมได 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี

ประจําป 2556 เปนจํานวน 640,000 บาทสําหรับบริษัท  และ 250,000 บาทสําหรับบริษัทยอย 

ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะ

เรียกเก็บตามจริง แตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี  

  คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นสมควรแตงต้ังนายสมคิด 

เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต เลขทะเบียน 3322 

หรือนายธีรศักด์ิ ฉ่ัวศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวศันสนีย พูลสวัสด์ิ เลขทะเบียน 6977 

แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2557 

ตอเนื่องเปนปที่ 4 ผูสอบบัญชีไดเสนอคาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน 

680,000 บาทสําหรับบริษัท และ 250,000 บาท สําหรับบริษัทยอย ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นในการ

ตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแตไมเกินรอยละ 

10 ของคาสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ทั้งนี้คาตอบแทนที่

เสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลท้ังส่ีไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพยฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหแตงต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต เลขทะเบียน 3322 หรือนายธีรศักด์ิ ฉ่ัวศรีสกุล เลข

ทะเบียน 6624 หรือนางสาวศันสนีย พูลสวัสด์ิ เลขทะเบียน 6977 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน 

จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2557 ตอเนื่องเปนปที่ 4 ทั้งนี้บุคคลทั้งส่ี

ไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาว

ขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น

ของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

กอน และในกรณีที่บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ให

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีอื่นได และขอใหที่

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณา



 

 

หนา 6 

 

แตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมไดทั้งสองกรณีขางตน ทั้งนี้กําหนดคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี

ของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2557 ดังนี้  

 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
ป 2556  
(บาท) 

ป 2557  
(บาท) 

คาสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 640,000 680,000 

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

 

ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งจะเรียก

เก็บตามจริงแตไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอื่นๆ แกบริษัท 

และบริษัทยอย และไมมีความสัมพันธ และ/ หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูถือหุน

รายใหญ/ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน เพื่อความสะดวก หาก

ทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ทานสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท 

(ตามส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 6) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตามส่ิงที่สง

มาดวยหมายเลข 5) พรอมทั้งกรุณาเตรียมหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเขารวมประชุมตอเจาหนาที่ลงทะเบียนกอน

การเขารวมประชุม (ตามส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 7) โดยบริษัทกําหนดใหมีวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม

ประชุมสามัญผูถือหุนและสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 และใหรวบรวบรายช่ือตาม

มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยปดสมุดทะเบียนในวันศุกรที่ 21 มีนาคม 2557 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

                             

       

      (นายเสรี จินตนเสรี) 

                     ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 


