
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน)

หนังสอืเชญิประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้
ประจ�ำปี 2561

วันศุกร์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 10:00 น.
ณ โพธำลัย เลเชอร์ พำร์ค ห้อง พรรณภิรมย์ 
เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนำ 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
คลองจั่น บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240





1

	 	 	 	 วันที่	1	กุมภาพันธ์	2561

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท	ปิโก	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2560
	 2.	รายงานประจ�าปี	2560	ในรูปแบบซีดีรอม
	 3.	ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
	 4.	นิยามกรรมการอิสระ
	 5.	ค�าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ	 การลงทะเบียน	 เอกสารท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชุม	 การออกเสียงลงคะแนน 

ในแต่ละวาระ	ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
	 6.	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561
	 7.	รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
	 8.	หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข
	 9.	แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท	 ปิโก	 (ไทยแลนด์)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561 
ในวันศุกร์ที่	23	 กุมภาพันธ์	2561	 เวลา	10:00	น.	ณ	 โพธาลัย	 เลเชอร์พาร์ค	 ห้อง	พรรณภิรมย์	 เลขที่	28	 ซอยโยธินพัฒนา	3	 
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	คลองจั่น	บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	10240	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล	บริษัทฯ	ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2560	และได้จัดท�ารายงาน
การประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนด	รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ	ด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง 
รายงานการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1 

2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรประจ�ำปีและผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานของคณะกรรมการและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และการเปลี่ยนแปลงส�าคัญท่ีเกิดข้ึน 
ในรอบปี	2560	ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	2560
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ	และผลการด�าเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	2560	
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2

3. พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปีสิ้นสุดวันท่ี	31	 ตุลาคม	2560	 ซ่ึงแสดงฐานะ
ทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี	 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี 
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นพิจารณาอนมัุติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ประจ�าปี
สิน้สดุวันท่ี	31	ตลุาคม	2560

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2 

4. พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2560 เป็นเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	 ท่ีก�าหนดไว้ประมาณร้อยละ	40	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษี 
เงินได้หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่น	 เช่น	 การลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ	 บริษัทฯ	 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2560	ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ	 
ในอัตราหุ้นละ	0.125	บาท	ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน	215,294,559	หุ้น	 และหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน	330,000	หุ้น	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	
215,624,559	หุ้น	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	26,953,070	บาท

โดยก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล	(Record	date)	 ในวันท่ี	9	 มีนาคม	2561	 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
ในวันที่	23	มีนาคม	2561

ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นสามัญและ 
ผูถ้อืหุ้นบุรมิสทิธขิองบริษัทฯ	ในอัตราหุ้นละ	0.125	บาท	รวมมูลค่าท้ังสิน้	26,953,070	บาท

5. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ 
ท้ังคณะในการประชุมสามัญประจ�าปี	 ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับ 
ส่วนหนึ่งในสาม	ส�าหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	มีดังนี้	

รายชื่อ ต�าแหน่ง
นายไชยยศ	บุญญากิจ กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
นายเสริญ	วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
นายวิริยะ	ผลโภค กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา	กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	และที่ปรึกษา
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ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสีย	 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 
สรรหา	 ให้น�าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาให้	 นายไชยยศ	 บุญญากิจ	 นายเสริญ	 วิเทศพงษ์	 และนายวิริยะ	 ผลโภค	 
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ท้ังนี	้คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดงักล่าวข้างต้นเป็นผูมี้คณุสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	
และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท	 ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์	 นอกจากนี้	 บุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นอย่างดี
และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ	รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ	ได้อย่างดียิ่ง	

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3 

6. พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 บริษัทฯ	 มีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 และเพ่ือให้เป็นไป 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 จึงน�าเสนอผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2561	 เป็นจ�านวนเงิน 
ไม่เกิน	6,000,000	บาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
1.	ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000	บาท/คน/เดือน เหมือนเดิม
2.	ค่าเบี้ยประชุม	 20,000	บาท/คน/ครั้ง	ส�าหรับประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ	
15,000	บาท/คน/ครั้ง	ส�าหรับกรรมการ

เหมือนเดิม	

3.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	 50,000	บาท/คน/ไตรมาส เหมือนเดิม
4.	เงินโบนัสกรรมการ ดูหมายเหตุ* ดูหมายเหตุ*
รวมเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท/ปี เหมือนเดิม
*หมายเหต	ุ การจ่ายเงนิโบนสักรรมการจะพจิารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ	และหน้าท่ีความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน	โดยก�าหนดจ่าย
ให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ปรึกษา

ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2561	 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	
6,000,000	บาท	

7. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ซ่ึงก�าหนดให้ท่ีประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	 ทุกปี	 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 คัดเลือก	 บริษัท	 สอบบัญชี	 ดี	 ไอ	 เอ	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 จ�ากัด	 เพ่ือเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 
นางสาวสุภาภรณ์	 ม่ังจิตร	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี	8125	 และ/หรือ	 นายนพฤกษ์	 พิษณุวงษ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี	7764	 และ/หรือนายจุมพฎ	 ไพรรัตนากร	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 ทะเบียนเลขท่ี	7645	 ในนามบริษัท	 สอบบัญชี	 
ดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2561	

ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว	 ไม่มีความสัมพันธ์	 และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ 
หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ก�าหนด	จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	โดยก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ส�าหรับปี	2561	เป็นจ�านวนเงิน	
2,040,000	บาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี 750,000 750,000
ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ	รายไตรมาส 750,000 750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย 540,000 540,000
รวม (บาท) 2,040,000 2,040,000

ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	แต่งตั้ง	นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่	8125	และ/หรือ	นายนพฤกษ์	พิษณุวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	7764	และ/หรือนายจุมพฎ	ไพรรัตนากร	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7645	ในนามบริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
และก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2561	จ�านวนเงินรวม	2,040,000	บาท

8. พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	2535	(รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)	 การขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจาก 
ท่ีก�าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชุมจะกระท�าได้โดยผูถ้อืหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด	

อนึ่ง	บริษัทฯ	ให้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	(Record	date)	ในวันที่	1	กุมภาพันธ์	2561	

บรษัิทฯ	ขอเรยีนเชิญท่านผูถ้อืหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลาและสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น	(สิง่ท่ีส่งมาด้วยล�าดับท่ี	9)	โดยบรษัิทฯ	
จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา	9.00	น.	โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียด
ตามค�าชี้แจง	วิธีการมอบฉันทะ	การลงทะเบียน	และเอกสารที่ต้องน�ามาแสดงก่อนเข้าประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้	(สิ่งที่ส่งมาด้วย
ล�าดับท่ี	5)	 โดยบริษัทฯ	 จะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 และด�าเนินการประชุมตามข้ันตอนการเข้าร่วมประชุม 
(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	6)	

เพ่ือเป็นการรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นในกรณท่ีีผูถ้อืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะแต่งต้ังบุคคล
อ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้	 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข.	 
(สิง่ท่ีส่งมาด้วยล�าดับท่ี	8)	พร้อมท้ังจัดเตรยีมเอกสารหลกัฐานส�าหรบัการมอบฉันทะ	(สิง่ท่ีส่งมาด้วยล�าดับท่ี	5)	และจดัส่งมาท่ีส�านกังาน
ของบริษัทฯ	 ฝ่ายเลขานุการบริษัท	 ภายในวันท่ี	16	 กุมภาพันธ์	2561	 หรือให้ผู้รับมอบฉันทะน�ามาย่ืน	 ณ	 สถานท่ีจัดประชุม 
ในวันที่	23	กุมภาพันธ์	2561
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	นี้	บริษัทฯ	ได้จัดท�ารายงานประจ�าปี	2560	ในรูปแบบของ	CD-ROM	จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น	
อย่างไรก็ดี	 หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�าปี	2560	 ในแบบรูปเล่ม	 สามารถติดต่อขอรับได้	 โดยแจ้ง 
ความประสงค์มายังบริษัทฯ	เพื่อด�าเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

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

	 	 	 	 (นายพิเสฐ	จึงแย้มปิ่น)
	 	 	 	 รองประธานกรรมการ
    

***	บริษัทฯ	มีบริการของว่างและเครื่องดื่มเท่านั้น	***


