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บมจ. 0107546000296  
 
 
 
 
 วันที่ 16 มกราคม 2555  
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2555  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554  
 2. รายงานประจ าปี 2554 ในรูปแบบซีดีรอม  
 3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ  
 4. นิยามกรรมการอิสระ  
 5. ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ข้อบังคับเกี่ยวกับ

การประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน  
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555  
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน  
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข  
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม  
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2555 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ห้องศรีนครินทร์ 2 เลขที่ 53 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
 
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 ได้จัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และได้จัดท า
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดรวมทั้งได้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  
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2. รบัทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการด าเนินการประจ าปี 2554  

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2554 
ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2554  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2554 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ  
 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2  
 
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554  

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและ 
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ตุลาคม 2554  
 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2  
 
4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 
40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืน เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ  
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 114,669,980 หุ้น และ
หุ้นบุริมสิทธิจ านวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจ านวน 114,999,980 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 11,499,998 บาท โดยได้จ่าย 
เงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ  
 
5. พิจารณาการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2554 และอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติม 

ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด  

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเป็นจ านวน 
60,733,641 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้ ซึ่งนโยบายการจ่าย 
เงินปันผลที่ก าหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืน เช่น การลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจ  
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ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งเป็น 
ทุนส ารองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
 
เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ า ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของ 
บริษัทฯ แล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ  
ในอัตราหุ้นละ 0.55555555748 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 63,888,878 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดจาก 
ผลการประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
 
1) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทฯ จะ 

จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท  
2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05555555748 บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่ 

กฎหมายก าหนด  
 
โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 24 มกราคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มกราคม 2555 ก าหนดจ่าย
หุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 9 มีนาคม 2555  
 
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า  
ปี 2555  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการไม่จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมและ
จ่ายปันผลเพิ่มเติมในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดให้แก้ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 
0.55555555748 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 63,888,878 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และจ่ายเป็นเงินสด
ในอัตราหุ้นละ 0.05555555748 บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด  
 
6. พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายและแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2548 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 ที่มีมติอนุมัติ
ให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจ านวน 50,000,000 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 
49,999,980 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 20 หุ้น และจากการที่บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นหุ้น 
บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุ้นใหม่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะกระท าได้เมื่อหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้จ าหน่ายครบถ้วนแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีหุ้นที่จ าหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ จึงต้อง
ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย  
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 
115,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 114,999,980 บาท โดยวิธีตัดหุ้นที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 20 หุ้น ซึ่งเป็น
หุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2548 และให้แก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้  
 
ข้อ 4 ทุนจดทะบียน 114,999,980 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมืน่เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) 
 แบ่งออกเป็น 114,999,980 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมืน่เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามัญ 114,669,980 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนหกหมืน่เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธ ิ 330,000 หุ้น (สามแสนสามหมื่นหุ้น) 
 
7. พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน  

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่บริษัทฯ ได้มีมติเร่ืองการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตาม
วาระที่ 5 บริษัทฯจะต้องออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 57,499,990 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 114,999,980 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 172,499,970 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 57,499,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 
114,999,980 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 172,499,970 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 57,499,990 หุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปน็ดังนี ้ 
 
ข้อ 4 ทุนจดทะบียน 172,499,970 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) 
 แบ่งออกเป็น 172,499,970 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามัญ 172,169,970 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น (สามแสนสามหมื่นหุ้น) 
 
8. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่บริษัทฯ ได้มีมติเร่ืองการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้นตาม 
วาระที่ 5 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 57,499,990 หุ้น 
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
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9. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ 
ส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจ าปี ส าหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้มี
ดังนี้  
 

รายช่ือ  ต าแหน่ง  
1. นายไชยยศ บุญญากิจ  กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา  
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

2.  นายเสริญ วิเทศพงษ์  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา  
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

3. นายวิริยะ ผลโภค  กรรมการ  
กรรมการสรรหา  
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
ที่ปรึกษาบริษัท  

 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯไว้เท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าที่ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเร่ืองการ 
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4  
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา ให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ์ และ 
นายวิริยะ ผลโภค กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวทั้งสามดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่
บริษัทได้อย่างดียิ่ง  
 
ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  
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10. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2555  

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงน าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2555 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 เป็นอัตราและ
หลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 เป็นดังนี้  
 
รายละเอียด  ปี 2554  ปี 2555 (ปีที่เสนอ)  
1. ค่าตอบแทนรายเดือน  5,000 บาท/คน/เดือน  เหมือนเดิม  
2. ค่าเบี้ยประชุม  15,000 บาท/คน/คร้ัง  เหมือนเดิม  
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  50,000 บาท/คน/ไตรมาส  เหมือนเดิม  
4. เงินโบนัสกรรมการ  ดูหมายเหตุ *  ดูหมายเหตุ *    
รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน  5,000,000 บาท/ปี  5,000,000 บาท/ปี  
 
* หมายเหตุ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน โดยก าหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระสามท่านและกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน  
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554  
 
11. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2555  

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เพื่อเสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 แห่งบริษัท  
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
 
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
 
เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และ
เสนอแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 
1,540,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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รายละเอียด   ปี 2554  ปี 2555 (ปีที่เสนอ)  
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี   872,000 600,000 
ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส   615,000  480,000 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย   800,700  460,000 
รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน  บาท 2,287,700  1,540,000 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งต้ัง นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ 
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982  แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2555 จ านวนเงินรวม 1,540,000 บาท  
 

12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน
นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระท าได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  
 

อนึ่ง บริษัทฯ ให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ในวันที่ 24 มกราคม 2555 และให้
รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 
มกราคม 2555  
 

จึงเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9) โดยบริษัทฯ  
จะเร่ิมรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมต้ังแต่เวลา 9.00 น. โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ดังมีรายละเอียดตามค าชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงก่อนเข้าประชุม  ตามที่
จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5) โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และด าเนินการ
ประชุมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6)  
 

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะ
แต่งต้ังบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8) และส่งกลับมาที่บริษัทฯ หรือให้ผู้รับมอบฉันทะน ามายื่นต่อบริษัทฯ ได้ 
ก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชั่วโมง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555  
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 นี้ บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2554 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2554 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อ
ขอรับได้โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อด าเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ 
โดยค าสั่งคณะกรรมการบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)  
 

 
 
(นายพิเสฐ  จึงแย้มปิ่น)  
รองประธานกรรมการ  


