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สิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 6 

หนังสือมอบฉนัทะ  แบบ ข. 
       เขียนที่  ..................................................................... 
       วันที่  ...........  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ............ 
 1. ขาพเจา  ......................................................................................................... สัญชาติ ....................................... 
อยูบานเลขท่ี .................... ถนน ...................................... ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .............................. 
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย .......................................... 
 2. เปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุน 
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................... เสียง ดังน้ี 

3. ขอมอบฉันทะให 
 1. .................................................................................................  อายุ .............. ป  อยูบานเลขท่ี .......................... 
     ถนน ............................................. ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ........................................... 
     จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ................................  หรือ 
 2. .................................................................................................  อายุ .............. ป  อยูบานเลขท่ี .......................... 
     ถนน ............................................. ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ........................................... 
     จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ................................  หรือ 
  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนด ลิลล่ี อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 
ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือพึงที่จะเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นดวย 
 4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2554 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการในป 2554 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  

อากรแสตมป 

20 บาท 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 
 100,000,000 หนวย 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 200,000,000 บาทเปน 300,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญ

จํานวน 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสยีง  
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวน 100,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
 ซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (PYLO N-W1) ซึ่งจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
วาระท่ี 10 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนท่ีกรรมการที่ออกตามวาระ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
              การเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
              การเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
  1. นายชัยพัฒน สหัสกุล 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
  2. นายบดินทร แสงอารยะกุล 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง 
  3. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง 
  4. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง 
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วาระที่ 11 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2555 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
6. ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูมอบฉันทะ 
                 (                ) 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
หมายเหตุ  

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลง 
คะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 

 



 

หนา 38 
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนด ลิลล่ี 
อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 วาระท่ี  .............. เร่ือง ............................................................................................................ 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
 วาระท่ี  .............. เร่ือง ............................................................................................................ 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
 วาระท่ี  .............. เร่ือง ............................................................................................................ 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
 วาระท่ี  .............. เร่ือง ............................................................................................................ 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
 วาระท่ี  .............. เร่ือง ............................................................................................................ 

               เห็นดวย                       ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง  
ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจริงทุกประการ 
 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูมอบฉันทะ 
                 (                ) 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
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หนังสือมอบฉนัทะ  แบบ ค.  
(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังให 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

   
       เขียนที่  ......................................................................... 
       วันที่  ...........  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ............... 
 1. ขาพเจา  ......................................................................................................... สัญชาติ ........................................ 
อยูบานเลขท่ี .................... ถนน ...................................... ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .............................. 
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย .......................................... 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ ................................................................................. 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุน และออกเสียง
ลงคะแนนไดเทากับ .................................... เสียง ดังน้ี 

2. ขอมอบฉันทะให 
 1. .................................................................................................  อายุ .............. ป  อยูบานเลขท่ี .......................... 
     ถนน ............................................. ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ........................................... 
     จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ................................  หรือ 
 2. .................................................................................................  อายุ .............. ป  อยูบานเลขท่ี .......................... 
     ถนน ............................................. ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ........................................... 
     จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ................................  หรือ 
   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2555 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนด ลิลล่ี อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 ซอยประสาน
มิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือพึงที่จะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

3. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  มอบฉันทะบางสวนคือ จํานวนหุน .................... หุนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ................... หุน                                  
 4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 
วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                              เห็นดวย ............... เสียง          ไมเห็นดวย ............... เสียง                งดออกเสียง ........ เสียง 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2554 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                             เห็นดวย ............. เสียง        ไมเห็นดวย ............. เสยีง                 งดออกเสียง .........เสียง 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการในป 2554 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                             เห็นดวย ............... เสียง         ไมเห็นดวย ............... เสียง               งดออกเสียง ....... เสียง 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 
 100,000,000 หนวย 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                             เห็นดวย ............... เสียง         ไมเห็นดวย ............... เสียง               งดออกเสียง ....... เสียง 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 200,000,000 บาทเปน 300,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญ
 จํานวน 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                             เห็นดวย ............... เสียง         ไมเห็นดวย ............... เสียง               งดออกเสียง ....... เสียง 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                             เห็นดวย ............... เสียง         ไมเห็นดวย ............... เสียง               งดออกเสียง ....... เสียง 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวน 100,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
 ซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (PYLO N-W1) ซึ่งจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

วาระท่ี 10 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
              การเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด 
                              เห็นดวย ............... เสียง             ไมเห็นดวย ............... เสียง              งดออกเสียง ........เสียง 
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              การเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
  1. นายชัยพัฒน สหัสกุล 
                              เห็นดวย ............... เสียง             ไมเห็นดวย ............. เสียง                งดออกเสียง ........เสียง 
  2. นายบดินทร แสงอารยะกุล 
                              เห็นดวย ............... เสียง          ไมเห็นดวย ..............เสียง                งดออกเสียง ........เสียง 
  3. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน 
                              เห็นดวย ............... เสียง          ไมเห็นดวย ..............เสียง                งดออกเสียง ........เสียง 
  4. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย 
                              เห็นดวย ............... เสียง          ไมเห็นดวย ..............เสียง                งดออกเสียง ........เสียง 

วาระท่ี 11 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                              เห็นดวย ............... เสียง          ไมเห็นดวย ............ เสียง                งดออกเสียง .........เสียง 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2555 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                              เห็นดวย ............... เสียง          ไมเห็นดวย .............. เสียง              งดออกเสียง .........เสียง 

วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                              เห็นดวย ............... เสียง          ไมเห็นดวย ............... เสียง             งดออกเสียง .........เสียง 
 5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

6. ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
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              กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูมอบฉันทะ 
                 (                ) 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
หมายเหตุ  

1. หนังสือมอบอํานาจแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
2.1 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
2.2 หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนด ลิลล่ี 
อาคารจัสมิน เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

 วาระท่ี  .............. เร่ือง ..................................................................................................................................... 
                         เห็นดวย ............... เสียง        ไมเห็นดวย ............... เสียง                    งดออกเสียง ...........เสียง 
 วาระท่ี  .............. เร่ือง ..................................................................................................................................... 
                         เห็นดวย ............... เสียง        ไมเห็นดวย ............... เสียง                   งดออกเสียง ........... เสียง 
 วาระท่ี  .............. เร่ือง ..................................................................................................................................... 
                         เห็นดวย ............... เสียง        ไมเห็นดวย ............... เสียง                   งดออกเสียง ............เสียง 
 วาระท่ี  .............. เร่ือง ..................................................................................................................................... 
                         เห็นดวย ............... เสียง        ไมเห็นดวย ............... เสียง                   งดออกเสียง ............เสียง 
 วาระท่ี  .............. เร่ือง ..................................................................................................................................... 
                         เห็นดวย ............... เสียง        ไมเห็นดวย ............... เสียง                   งดออกเสียง ............เสียง 
  
ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจาํตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจริงทุกประการ 
 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูมอบฉันทะ 
                 (                ) 
 
      ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (                ) 

 
 

 
 
 


