
 
 

หนา้ 19 

 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยหมำยเลข 5 

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
       เขยีนที ่............................................... 

      วันที ่ ...........  เดอืน  .....................  พ.ศ.  .......... 

 1. ขา้พเจา้ ....................................................................................................................  
อยูบ่า้นเลขที ่.................... ถนน ..............................ต าบล/แขวง ................................. อ าเภอ/เขต 
.......................จังหวัด ..................................... รหสัไปรษณยี ์.......................................... 

 2. เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ไพลอน จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้ส ิน้รวม ...................... หุน้ 
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั .................................... เสยีง ดังนี ้

3. ขอมอบฉันทะให ้

กรรมการอสิระ 1)       นายปัญจะ เสนาดสิยั อาย ุ67 ปี อยูบ่า้นเลขที ่10 ซอยอนิทามระ 40 แขวงดนิแดง  
  เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 หรอื 

2)  นายวนิติ ชอ่วเิชยีร อาย ุ69 ปี อยูบ่า้นเลขที ่12/1 ซอยทองหลอ่ แขวงลาดยาว เขต 

     จตจัุกร กรงุเทพฯ 10900 หรอื 
บคุคลอืน่ 3) ..........................................................................................  อาย ุ.............. ปี      

อยูบ่า้นเลขที ่....................ถนน .....................................ต าบล/แขวง .................
อ าเภอ/เขต ..................จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ์............... 
หรอื 

4) ..........................................................................................  อาย ุ.............. ปี      
อยูบ่า้นเลขที ่....................ถนน .....................................ต าบล/แขวง .................
อ าเภอ/เขต ..................จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ์............... 

หรอื 
  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ในวันอังคารที ่28 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ หอ้ง

ซากุระ อาคาร  จัสมิน เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรงุเทพมหานคร หรอืพงึทีจ่ะเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดังนี ้

 
วำระที ่1 เรือ่งทีป่ระธำนแจง้เพือ่ทรำบ 

วำระที ่2 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 
 
 

 
 
 

วำระที ่3 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของบรษิทัในรอบปีทีผ่ำ่นมำ 
วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี 2557 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 
 

  
 
 

  
วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรและจำ่ยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2557    

              โดยจำ่ยเป็นเงนิสด 
 
 

 
 
 

วำระที ่6  พจิำรณำแตง่ต ัง้กรรมกำรแทนทีก่รรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่

เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

              เห็นดว้ย           ไมเ่ห็นดว้ย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 
              เห็นดว้ย           ไมเ่ห็นดว้ย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่

เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

 กำรเลอืกต ัง้กรรมกำรท ัง้ชุด  

              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 



 
 

หนา้ 20 

 

 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

วำระที ่7 พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2558 
 
 

 
 

  
วำระที ่8 พจิำรณำอนมุตักิำรแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2558 
  

 
 
 

 
วำระที ่9 พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 
 

 
 
 

 
5. การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ให ้

ถอืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

6. ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจน
หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีาร

แกไ้ข 
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่
ขา้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

 
     ลงชือ่ ............................................................ผูม้อบฉันทะ 
              (                ) 

 
     ลงชือ่ .........................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
              (                ) 

 
     ลงชือ่ ..............................................................พยาน 
              (                )  

หมายเหต ุ  
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนน

เสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุ

เพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 
 

 

 

 กำรเลอืกต ัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล  
 1. นายชยัพัฒน์ สหัสกลุ  

              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 

 2. นายบดนิทร ์แสงอารยะกลุ  
              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 
 3. นายสมศักดิ ์วริยิะพพัิฒน์  

              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 
 4. นายพสินัติ ์ศริศิขุสกลุชยั  
              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่

เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่

เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่
เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 
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ใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ในวันอังคารที ่28 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ หอ้ง

ซากรุะ อาคารจัสมนิ เลขที ่2 ซอยประสานมติร (สขุมุวทิ 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 
หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 

วำระที ่ ..............เรือ่ง ............................................................................................................... 
          เหน็ดว้ย ........... เสยีง           ไมเ่หน็ดว้ย ......... เสยีง          งดออกเสยีง ....... เสยีง 
 

วำระที ่ ..............เรือ่ง ............................................................................................................... 
          เหน็ดว้ย ........... เสยีง           ไมเ่หน็ดว้ย ......... เสยีง          งดออกเสยีง ....... เสยีง 
 

วำระที ่ ..............เรือ่ง ............................................................................................................... 
          เหน็ดว้ย ........... เสยีง           ไมเ่หน็ดว้ย ......... เสยีง          งดออกเสยีง ....... เสยีง 

 
วำระที ่ ..............เรือ่ง ............................................................................................................... 
          เหน็ดว้ย ........... เสยีง           ไมเ่หน็ดว้ย ......... เสยีง          งดออกเสยีง ....... เสยีง 

 
วำระที ่ ..............เรือ่ง ............................................................................................................... 
          เหน็ดว้ย ........... เสยีง           ไมเ่หน็ดว้ย ......... เสยีง          งดออกเสยีง ....... เสยีง 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะ ถกูตอ้งบรบิรูณ์ และเป็นความจรงิทกุประการ 
 

      ลงชือ่ .................................................ผูม้อบฉันทะ 
                 (            ) 
 

      ลงชือ่ .............................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                  (            ) 

 

      ลงชือ่ ................................................. พยาน 

                  (    ) 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ค. 

(แบบทีใ่ชเ้ฉพำะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตำ่งประเทศ และแตง่ต ัง้ให ้
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้) 

   

       เขยีนที ่ ................................................ 
       วันที ่ ...........  เดอืน  .................. พ.ศ. ..... 
 1. ขา้พเจา้  .........................................................................สญัชาต ิ................................ 

อยูบ่า้นเลขที ่.................... ถนน ...................... ต าบล/แขวง ....................... อ าเภอ/เขต ..................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย ์............................................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้ับ....................................................... 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ไพลอน จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้ส ิน้รวม ................................... หุน้ 
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั .................................... เสยีง ดังนี ้

2. ขอมอบฉันทะให ้

กรรมการอสิระ 1)       นายปัญจะ เสนาดสิยั อาย ุ67 ปี อยูบ่า้นเลขที ่10 ซอยอนิทามระ 40 แขวงดนิแดง  
   เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 หรอื 

2)  นายวนิติ ชอ่วเิชยีร อาย ุ69 ปี อยูบ่า้นเลขที ่12/1 ซอยทองหลอ่ แขวงลาดยาว เขต
จตจัุกร กรงุเทพฯ 10900 หรอื 

บคุคลอืน่ 3) ......................................................................................  อาย ุ.............. ปี      

      อยูบ่า้นเลขที ่....................ถนน ................................ ต าบล/แขวง ............... 
      อ าเภอ/เขต ..................จังหวัด ...................... รหัสไปรษณีย ์....................... 

    หรอื 

4) ......................................................................................... อาย ุ.............. ปี  
อยูบ่า้นเลขที ่....................ถนน .......................... ต าบล/แขวง ......................
อ าเภอ/เขต ..................จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย ์...................... 

หรอื 
  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ในวันอังคารที ่28 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ หอ้ง

ซากรุะ อาคารจัสมนิ เลขที ่2 ซอยประสานมติร (สขุมุวทิ 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 
หรอืพงึทีจ่ะเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

3. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี ้

  มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
  มอบฉันทะบางสว่นคอื จ านวนหุน้ ............ หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้...........หุน้                                           

 4. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดังนี ้
 
วำระที ่1 เรือ่งทีป่ระธำนแจง้เพือ่ทรำบ 

 
วำระที ่2 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 
 

 
 
 

 
 
วำระที ่3 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของบรษิทัในรอบปีทีผ่ำ่นมำ 

 
วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี 2557 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่
เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

              เห็นดว้ย           ไมเ่ห็นดว้ย           งดออกเสยีง 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรและจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2557 

โดยจำ่ยเป็นเงนิสด 
 
 

 
 
 

 
วำระที ่6  พจิำรณำแตง่ต ัง้กรรมกำรแทนทีก่รรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

 
วำระที ่7 พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2558 
 

 
 

 
 

วำระที ่8 พจิำรณำอนมุตักิำรแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2558 
  
 

 
 
 

 
วำระที ่9 พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่

เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

              เห็นดว้ย           ไมเ่ห็นดว้ย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่
เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

 กำรเลอืกต ัง้กรรมกำรท ัง้ชุด  
              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 
 กำรเลอืกต ัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล  

 1. นายชยัพัฒน์ สหัสกลุ  
              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 

 2. นายบดนิทร ์แสงอารยะกลุ  

              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 
 3. นายสมศักดิ ์วริยิะพพัิฒน์  

              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 
 4. นายพสินัติ ์ศริศิขุสกลุชยั  
              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่
เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่

เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่
เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

              เห็นดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย           งดออกเสยีง 
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 5. การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ให ้

ถอืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
6. ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่

ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณี

ทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทน
ขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
              กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไม่ออก

เสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
      ลงชือ่ ............................................ผูม้อบฉันทะ 

                 (       ) 
 
      ลงชือ่ ............................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                  (       ) 
 

      ลงชือ่ ................................................ พยาน 
                  (        ) 

หมายเหต ุ  

1. หนังสอืมอบอ านาจแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุ
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้
ใหเ้ทา่นัน้ 

2. หลักฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ คอื 
2.1 หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ให ้(Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบ

ฉันทะแทน 

2.2 หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคัส
โตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการ
ลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถ
ระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ในวันอังคารที ่28 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ หอ้ง

ซากรุะ อาคารจัสมนิ เลขที ่2 ซอยประสานมติร (สขุมุวทิ 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 
หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 

วำระที ่ ..............เรือ่ง ............................................................................................................... 
          เหน็ดว้ย ........... เสยีง           ไมเ่หน็ดว้ย ......... เสยีง          งดออกเสยีง ....... เสยีง 
 

วำระที ่ ..............เรือ่ง ............................................................................................................... 
          เหน็ดว้ย ........... เสยีง           ไมเ่หน็ดว้ย ......... เสยีง          งดออกเสยีง ....... เสยีง 
 

วำระที ่ ..............เรือ่ง ............................................................................................................... 
          เหน็ดว้ย ........... เสยีง           ไมเ่หน็ดว้ย ......... เสยีง          งดออกเสยีง ....... เสยีง 

 
วำระที ่ ..............เรือ่ง ............................................................................................................... 
          เหน็ดว้ย ........... เสยีง           ไมเ่หน็ดว้ย ......... เสยีง          งดออกเสยีง ....... เสยีง 

 
วำระที ่ ..............เรือ่ง ............................................................................................................... 
          เหน็ดว้ย ........... เสยีง           ไมเ่หน็ดว้ย ......... เสยีง          งดออกเสยีง ....... เสยีง 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะ ถกูตอ้งบรบิรูณ์ และเป็นความจรงิทกุประการ 
 

      ลงชือ่ .................................................ผูม้อบฉันทะ 
                 (            ) 
 

      ลงชือ่ .............................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                  (            ) 

 

      ลงชือ่ ................................................. พยาน 

                  (    ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




