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เลขที่ PL- ADM-009/17 
 
       วันที่  24 มีนาคม 2560 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
 1.   ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

2. รายงานประจ าปี 2559 (แผ่นซีดี) 
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอีก 1 วาระ 
4. รายละเอียดของผู้บริหารที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. หนังสือมอบฉันทะ 
7. ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอ านาจ 
8. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 
เวลา 14.30 น. ณ  ห้องประชุม 3 (Meeting Room 3) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปน้ี 
 
วำระที่ 1  เรื่องที่ประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 

 
วำระที่ 2  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 

รำยละเอียดทั่วไป  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้จัดข้ึนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดย
มีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) 
 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 ได้บันทึกเน้ือหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชมุ
ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

วำระที่ 3   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

รำยละเอียดทั่วไป  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) 
 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน
ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
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วำระที่ 4   พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 

รำยละเอียดทั่วไป  งบการเงินประจ าปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  
 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีและจ่ำยเงินปันผล 

รำยละเอียดทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ
บริษัทข้อ 48 ก าหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 
 ทั้งน้ี บริษัทได้จัดสรรทุนส ารองจ านวน 37,979,500 บาท เท่ากับร้อยละ 10.13 ของทุนจด
ทะเบียน โดยเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ครบถ้วนแล้ว 
 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงนิ
ได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าท่ีก าหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมี
ความจ าเป็นที่จะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวมาใช้เพ่ือขยายการด าเนินงานหรือการลงทุนหรือ
เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ทั้งน้ี บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการตาม

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 47 วรรคสาม ที่ให้อ านาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้
ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นน้ัน และเมื่อได้จ่ายเงินปันผล
แล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยในการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน
งวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และจ่ายจากก าไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท 
จ านวน 374,936,698 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,734,174.50 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 

 
ส าหรับปี 2559 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น

จ านวน 160,207,756 บาท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานปี 2559 และจ่ายจากก าไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 105.31 ของก าไร
สุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่
ผ่านมา ดังน้ี 

 
รายการ ปี 2559 ปี 2558 

1. ก าไรสุทธิ (บาท) 160,207,756 208,150,522 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 374,936,698 374,936,698 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.45 0.53 

- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.25 - 
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รายการ ปี 2559 ปี 2558 
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น) 0.20 - 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 168,721,514.10 198,716,449.94 
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 105.31 95.47 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และจาก
ก าไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่า 93,734,174.50 บาท และเห็นสมควรให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2559 และก าไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.45 
บาท คิดเป็นมูลค่า 168,721,514.10 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานครึ่งปีหลังของ
ปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่า 74,987,339.60 บาท ส าหรับหุ้นสามัญ 
374,936,698 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงิน
ปันผลวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 
 

วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ 

รำยละเอียดทั่วไป  เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการบริหารจัดการเงินสดระยะสั้น จึงมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการ
เพ่ิมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ จากเดิมมีจ านวน 29 ข้อ เป็น ข้อ 30 ดังน้ี 
“(30) น าเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทใดๆ ซึ่ง
ต้ังข้ึนเพ่ือประกอบการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น และท าการขาย จ าหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่ง
หลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่น เช่นว่าน้ัน ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์” 
และให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทจาก 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
โดยการเพ่ิมวัตถุประสงค์จ านวน 1 ข้อ จากเดิมมีจ านวน 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการ
ลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการบริหารจัดการเงินสดระยะสั้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ ดังน้ี  
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 30 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 
 

วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 62,661 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่
ยังไม่ได้จ ำหน่ำย และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน 
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

รำยละเอียดทั่วไป 
เน่ืองจากบริษัทมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายอยู่เป็นจ านวนทั้งสิ้น  62,661 หุ้น โดยเป็นหุ้นที่
ออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งได้สิ้นสุดการใช้สิทธิแล้ว และเพ่ือเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจ านวน 62,661 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 374,999,359 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 374,936,698 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายดังกล่าวจ านวน
ทั้งสิ้น 62,661 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึง
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้
ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความดังต่อไปน้ีแทนดังน้ี 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 374,936,698 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาท) 
 แบ่งออกเป็น    374,936,698 หุ้น  (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ  1  บาท (หน่ึงบาท) 
 
โดยแยกออกเป็น 
 
 หุ้นสามัญ 374,936,698 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ                   -   หุ้น (                -          ) 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 62,661 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 374,999,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 374,936,698 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าห น่ายจ านวน 62,661 หุ้น ซึ่งมี
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังน้ี 
 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 374,936,698 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาท) 
 แบ่งออกเป็น    374,936,698 หุ้น  (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ  1  บาท (หน่ึงบาท) 
 
โดยแยกออกเป็น 
 
 หุ้นสามัญ 374,936,698 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ                   -   หุ้น (                -          ) 

 

วำระที่ 8  พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนที่กรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

รำยละเอียดทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับ
บริษัทข้อ 21 ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง จะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
เป็นจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปี
ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในปี 2560 น้ีเป็นปีที่ 12 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย 
 

1) ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร  กรรมการอิสระ 
2) ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล  กรรมการ 

 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต้ังแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลท. ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และผลงานที่ผ่านมาของ
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) และเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง 

 
ทั้งน้ี บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อก าหนดข้ันต่ าของก.ล.ต. และ ตลท. ใน

เรื่องการไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง
กรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน  คือ 1) ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ             
2) ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกหน่ึงวาระ 
 

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารสิ่งที่
ส่งมาด้วยหมายเลข 3 และ 5 ตามล าดับ 

 
วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรและแต่งต้ังกรรมกำรเข้ำใหม่ 
 รำยละเอียดทั่วไป ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19 ก าหนดว่า คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ

จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดน้ัน ต้องมีถ่ินที่อยู่
ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วย
กฎหมายมหาชนจ ากัด มาตรา 68 ก าหนดว่ากรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็น
บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจาก
ราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

 
 ควำมเห็นกรรมกำรบริษัท เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุม

อนุมัติการเพ่ิมจ านวนกรรมการอีก 1 คน (รวมเป็น 10 คน) และแต่งต้ังนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายมหาชนเป็นกรรมการ
บริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) 

 
วำระที่ 10 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 

รำยละเอียดทั่วไป  ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจาก
สถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของ
ธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
ดังน้ี 
 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน 
             ปี 2560       ปี 2559 
                          (บาทต่อเดือน)  (บาทต่อเดือน) 
-  ประธานกรรมการบริษัท    50,000       50,000     
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 35,000         25,000 
-  กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ  31,000         21,000 
-  กรรมการ       21,000         21,000 
 
ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนน้ี 
 
2. ค่าเบี้ยประชุม 

       ปี 2560         ปี 2559 
               (บาทต่อครั้ง)                (บาทต่อครั้ง) 

-  กรรมการ      5,000            5,000   
-  กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ    5,000            5,000 
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  5,000            5,000 
 
3. โบนัส  เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ท้ังน้ีมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

พิจารณาจัดสรร  
 

วำระที่ 11  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2560 

รำยละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับ
บริษัทข้อ 43 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 
เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 
หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในส านักงานตรวจสอบ
บัญชีน้ันแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี
ประจ าปี 2559 เป็นจ านวน 815,000 บาทส าหรับบริษัท และ 195,000 บาทส าหรับบริษัทย่อย     
ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียก
เก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี  

 
  คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร

แต่งต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบ
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บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
6549 หรือนายธีรศักด์ิ ฉ่ัวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 
แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2560 โดยมี
นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 และในปี 2560 จะ
นับเป็นการท างานปีที่ 2 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 
900,000 บาทส าหรับบริษัท และ 195,000 บาทส าหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการ
ตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 
ของค่าสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ทั้งน้ีค่าตอบแทนที่เสนอมี
ความเหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้ง 6 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งต้ังนายสมคิด เตียตระกูล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 
หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักด์ิ ฉ่ัวศรีสกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 
หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัดเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2560 ทั้งน้ีบุคคลทั้ง 6 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด 
แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอน
ตัน จ ากัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 มอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น ทั้งน้ี
ก าหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2560 ดังน้ี  
 

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ปี 2560  
(บำท) 

ปี 2559 
(บำท) 

ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 900,000 815,000 
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลอน (บริษัทย่อย) 195,000 195,000 

 
ทั้งน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียก
เก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัท และ
บริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

วำระที ่12 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 

 

 

 



 
 

หน้า 8 
 

 

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งน้ี หากท่าน
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท 
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) พร้อมทั้งกรุณาเตรียมหลักฐาน เพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8)  

โดยบริษัทก าหนดให้มีวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิใน
การรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 และให้รวบรวบรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์
ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 

 

        ขอแสดงความนับถือ 
                           

  
 
       

(นายเสรี จินตนเสรี) 
                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


