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สิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 5 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

       เขียนท่ี ............................................... 
      วันท่ี  ...........  เดือน  .....................  พ.ศ.  .......... 
 1. ข้าพเจ้า ....................................................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี .................... ถนน ..............................ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .......................จงัหวัด 
..................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................... 
 2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนท้ังสิ้นรวม ...................... หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................... เสียง ดังนี้ 
     หุ้นสามัญ.................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง 
3. ขอมอบฉันทะให้ 

กรรมการอิสระ 1)        ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 1018 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  
  กรุงเทพฯ 10500 หรือ 

2)  ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/1 ซอยทองหล่อ แขวงลาดยาว  
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ 
บุคคลอ่ืน 3) ..........................................................................................  อายุ .............. ปี      

อยู่บ้านเลขท่ี ....................ถนน ....................................ตําบล/แขวง ...................................................
อําเภอ/เขต .............................จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์ ............... 
หรือ 
4) ..........................................................................................  อายุ .............. ปี      
อยู่บ้านเลขท่ี ....................ถนน ....................................ตําบล/แขวง ...................................................
อําเภอ/เขต .............................จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์ ............... 
หรือ 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14:30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานบริษัท       ไพ
ลอน จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
หรือพึงท่ีจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
 
 
 
 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 

อากรแสตมป ์
20 บาท 
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วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีีผ่านมา 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

  
 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีและจ่ายเงินปันผล 
 
 
 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนท่ีกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 
 
 
 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2562 

  
 
 
 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 การเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด  
              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
 การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล  
 1. นายเสรี จินตนเสรี  

              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
 2. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย  
              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
 3. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล  
              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
 4. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี  
              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
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วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

6. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 
     ลงชื่อ ............................................................ผู้มอบฉันทะ 
              (                ) 
 
     ลงชื่อ .........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
              (                ) 
 
     ลงชื่อ ..............................................................พยาน 
              (                )  

หมายเหตุ  
1. ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 วันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14:30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงาน

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 
          เห็นด้วย ........... เสียง           ไม่เห็นด้วย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 
วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 
          เห็นด้วย ........... เสียง           ไม่เห็นด้วย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 
วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 
          เห็นด้วย ........... เสียง           ไม่เห็นด้วย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 
วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 
          เห็นด้วย ........... เสียง           ไม่เห็นด้วย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 
วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 
          เห็นด้วย ........... เสียง           ไม่เห็นด้วย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อ .........................................................ผู้มอบฉันทะ 
                 (            ) 
 

      ลงชื่อ .........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

                  (   ) 

 

      ลงชื่อ ......................................................... พยาน 

                  (   ) 
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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

       เขียนท่ี  ................................................ 
       วันท่ี  ...........  เดือน  .................. พ.ศ. ..... 
 1. ข้าพเจ้า  .........................................................................สัญชาติ ................................อยู่บ้านเลขท่ี .................
ถนน .......................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ...............................จังหวัด ..................................... 
รหัสไปรษณีย์ ............................................... ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
....................................................... ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนท้ังสิ้นรวม 
................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................... เสียง ดังนี้ 
     หุ้นสามัญ.................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง 
2. ขอมอบฉันทะให้ 

กรรมการอิสระ 1)        ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 1018 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  
  กรุงเทพฯ 10500 หรือ 

2)  ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/1 ซอยทองหล่อ แขวงลาดยาว  
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ 
บุคคลอ่ืน 3) ..........................................................................................  อายุ .............. ปี      

อยู่บ้านเลขท่ี ....................ถนน ....................................ตําบล/แขวง ...................................................
อําเภอ/เขต .............................จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์ ...............หรือ 
4) ..........................................................................................  อายุ .............. ปี      
อยู่บ้านเลขท่ี ....................ถนน ....................................ตําบล/แขวง ...................................................
อําเภอ/เขต .............................จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์ ............... หรือ 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14:30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานบริษัท        
ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400หรือพึงท่ีจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  มอบฉันทะบางส่วนคือ จํานวนหุ้น ............ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ...........หุ้น 
 4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 
 
 
 

อากรแสตมป ์
20 บาท 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
 
 
 
 
วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีีผ่านมา 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีและจ่ายเงินปันผล 
 
 
 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนท่ีกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 
 
 
 
 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 การเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด  
              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
 การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล  
 1. นายเสรี จินตนเสรี  

              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
 2. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย  
              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
 3. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล  
              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
 4. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี  
              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2562 
  

 
 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

6. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
             กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 
      ลงชื่อ ......................................................ผู้มอบฉันทะ 
                 (               ) 
 
      ลงชื่อ ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                  (   ) 
 
      ลงชื่อ ........................................................พยาน 
                  (     ) 

หมายเหตุ  
1. หนังสือมอบอํานาจแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพรอ้มกับหนังสือมอบฉันทะ คอื 

2.1 หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล  
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ค. ตามแนบ 

 
 
 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

              เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14:30 น. ณ ห้องประชุม
สํานักงานบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 
          เห็นด้วย ........... เสียง           ไม่เห็นด้วย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 
วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 
          เห็นด้วย ........... เสียง           ไม่เห็นด้วย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 
วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 
          เห็นด้วย ........... เสียง           ไม่เห็นด้วย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 
วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 
          เห็นด้วย ........... เสียง           ไม่เห็นด้วย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 
วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 
          เห็นด้วย ........... เสียง           ไม่เห็นด้วย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อ .........................................................ผู้มอบฉันทะ 
                 (            ) 
 

      ลงชื่อ ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

                  (   ) 

 

      ลงชื่อ ......................................................... พยาน 

                  (   ) 

 
 
 


