
 

 

 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 
 

 

ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. 

 

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานสื่ออเิล็กทรอนิกส (E-AGM)  

 

โดยทําการถายทอดสดการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส จากหองประชุมสํานักงาน           

ของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 

 

เปดรับลงทะเบียนผาน Application IR Plus AGM เวลา 12:00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ังน้ี ตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิค-19 บริษัทสามารถรองรับได 15 ที่น่ัง  

จึงขอสงวนสิทธิใหกับผูถือหุนท่ียืนยันการเขารวมประชุมตามลําดับ 
 

บริษัทของดแจกของท่ีระลึก และงดจัดของวางสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน  

ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ของ

บริษัทได สามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนได ตามวิธีการท่ีกําหนด 



 

หนา 1 

เลขที่ PY- ADM-007/21 

       วันศุกรท่ี 26 มีนาคม 2564 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

 

เรยีน ทานผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 

สิ่งที่สงมาดวย  

 1.   สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

2. รายงานประจําป 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) 

3. ประวัติกรรมการท่ีไดรบัการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

4. นิยามกรรมการอิสระ 

5. หนังสือมอบฉันทะ 

6. ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รบัมอบอํานาจ 

7. แบบฟอรมการลงทะเบียน 

8. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

9. ขอบังคับบรษิัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

10. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

11. การใชรหัสคิวอาร (QR Code) สําหรบัดาวนโหลดรายงานประจําป 2563 

12. แผนท่ีของสถานที่ที่ใชสําหรบัการถายทอดสดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

 

 ดวยคณะกรรมการบริษัทมีมติใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564     

เวลา 14:30 น. ดวยวิธีการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยจะทําการถายทอดสดจาก หองประชุมสํานักงานของบริษัท 

ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 

วาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 

 

วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

รายละเอียดทั่วไป  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 28 กันยายน 2563 

และไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ภายในเวลาที่ กํ าหนด และได นํ า รายง านการประ ชุม ดั งกล า ว ไว บนเว็ บ ไซต ของบริษั ท 

(www.pylon.co.th) เพื่อเปดเผยแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปแลว และปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใด

คัดคานหรือขอแกไขรายงานการประชุมการสามัญผูถือหุนประจําป 2563 โดยมีรายละเอียดตามสําเนา

รายงานการประชุม (ตามสิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 1) 

 



 

หนา 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2563 ไดบันทึกเน้ือหาสาระของการประชุมดังกลาวไวถูกตองครบถวนแลว จึงเห็นสมควรใหที่

ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 3   รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

รายละเอียดทั่วไป  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา ปรากฏอยูในรายงาน

ประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ตามส่ิงท่ีสงมาดวยหมายเลข 2) 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงาน

ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

 

การลงมติ วาระแจงเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงมติในวาระน้ี 

 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2563 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายละเอียดทั่วไป  งบการเงินประจําป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยูในรายงาน

ประจําป ซึ่งไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และไดรับการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวโดยไดจัดสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงิน

ประจําป 2563 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปและจายเงินปนผล 

รายละเอียดทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบังคับ

บริษัทขอ 48 กําหนดวาบริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา

รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมี

จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 

 ทั้งน้ี บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองไวแลวจํานวน 37,979,500 บาท เทากับรอยละ 10.13 ของ

ทนุจดทะเบียน ซึ่งเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว 



 

หนา 3 

 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลงัจากหักภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล แตบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาท่ีกําหนดขางตนได หากบริษัทมี

ความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพ่ือขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือ

เพื่อวัตถุประสงคอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ประชุมมีมติ

อนุมัตจิายเงินปนผลระหวางกาลรวม 202,465,816.92 บาท สําหรับหุนสามัญ 749,873,396 หุน โดย

จายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.27 บาท และที่ประชุมสามัญผูถือหุนป 2563 รับทราบการจายเงินปน

ผลระหวางกาลเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2563 

 

สําหรับป 2564 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปน

จํานวน 182,361,145 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจายเงินปนผลใน

อัตราหุนละ 0.14 บาท ใหแกผูถือหุนสามัญจํานวน 749,873,396 หุน รวมเปนเงิน 104,982,275.44 

บาท คิดเปนรอยละ 57.57 ของกําไรสุทธิสําหรบัป ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล  

  

โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังน้ี 

 

รายการ ป 2562 ป 2563 

1. กําไรสุทธิสําหรบัป (บาท) 272,097,612 182,361,145 

2. จํานวนหุน (หุน) 749,873,396 749,873,396 

3. เงนิปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.27 0.14 

 เงนิปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 0.27 - 

 เงนิปนผลสวนที่เหลือ (บาท/หุน) - 0.14 

4. รวมเงินปนผลจายท้ังสิ้น (บาท) 202,465,816.92 104,982,275.44 

5. อัตราการจายเ งินปนผลตอ กําไรสุทธิ

สําหรับป (%) 

74.41 57.57 

  

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรใหที่ประชุมผู ถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลรวม 

104,982,275.44 บาท ใหแกผูถือหุนสามัญจํานวน 749,873,396 หุน โดยจายเปนเงินสดในอัตราหุน

ละ 0.14 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในวันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) โดย

กําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2564  

 



 

หนา 4 

ทั้งน้ี บริษัทมิไดจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายในป 2563 เน่ืองจากบริษัทไดจัดสรรกําไรเพ่ือ

เปนเงินสํารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกําหนดแลวต้ังแตป 2558 

 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการท่ีออกตามวาระ 

รายละเอียดทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับ

บริษัทขอ 21 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง จะตองมีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนง

เปนจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและป

ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนาน

ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งในป 2564 น้ีเปนปที่ 16 นับจากบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน

จํากัด และมีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ประกอบดวย 

 

1) ดร. ชัยพัฒน สหัสกุล   กรรมการอิสระ 

2) นายสมศกัด์ิ วิริยะพิพัฒน  กรรมการ 

3) นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย   กรรมการ 

 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ

ผานทางเว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือเปนการ

สงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทางของตลท. ปรากฏ

วาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อเขามาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนจึงไดพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ ความรู ความสามารถ และผลงานท่ีผานมาของ

กรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ทาน (ตามส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 3) และเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

ทั้งน้ี บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งเขมกวาขอกําหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. และ ตลท. 

ในเรื่องการไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูสอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ 

กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี

ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บรษิัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงสังกัดอยู 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใน

คร้ังน้ีไดผานกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริษัทแลววามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ
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เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ทาน กลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกหน่ึงวาระ คือ  

 

1) ดร. ชัยพัฒน สหัสกุล   กรรมการอิสระ  

2) นายสมศกัด์ิ วิริยะพิพัฒน  กรรมการ 

3) นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย   กรรมการ 

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ทาน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงที่สงมา

ดวยหมายเลข 3 และ 4 ตามลําดับ 

 

  

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 

รายละเอียดทั่วไป  ตามขอบังคับบริษัทขอที่ 35 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในรูปของ

เงินเดือน เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ท่ี

ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ 

 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจาก

สถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่กรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของธุรกิจ

ในประเภทและขนาดเดียวกัน 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 

ดังน้ี 

 

1. คาตอบแทนรายเดอืน 

             ป 2563       ป 2564 

                          (บาทตอเดือน)  (บาทตอเดือน) 

-  ประธานกรรมการบรษิัท    50,000       50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 35,000         35,000 

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ  31,000         31,000 

-  กรรมการ       21,000         21,000 

ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบรษิัทจะไมมีสิทธิไดรบัคาตอบแทนรายเดือนน้ี 
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835,000 บาทสําหรับบริษัท และ 45,000 บาทสําหรับบริษัทยอย ทั้งน้ีคาตอบแทนที่เสนอมีความ

เหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้ง 2 ไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลท. 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหแตงต้ังนางสาวศันสนีย พูล

สวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 

2564 และบุคคลทั้ง 2 ไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลท. ทั้งน้ีผูสอบบัญชี และบริษัท 

พราวด อิน โปร จํากัด ไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆ กับบริษัทและบริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถ

ปฏิบัติงานได ใหบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท พราวด 

อิน โปร จํากัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่

บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอ่ืนแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผู

พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัทผูสอบบัญชีอ่ืนแทนได และขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2564 มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีราย

ใหมไดทั้งสองกรณีขางตน ทั้งน้ีกําหนดวงเงินคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทยอยประจําป 2564 ดังน้ี  

คาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี 

ป 2563 

บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด 

(บาท) 

ป 2564 

บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด 

(บาท) 

คาสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 835,000 835,000 

คาสอบบัญชี บจ. เอ็กซลิอน (บริษัทยอย) 45,000 45,000 

ทั้งน้ียังไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาพาหนะ คาที่พัก คาเบ้ียเลี้ยงพนักงาน 200 บาทตอ

คนตอวัน เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจํานวนที่ใชจริง และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอ่ืนๆ แกบริษัทและ

บริษัทยอย และไมมีความสัมพันธ และ/ หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูถือหุนรายใหญ/ 

หรอืผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญทานผู ถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ดวยวิธีผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ตามวัน  เวลา ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 โดยบริษัทจะเปดให

ลงทะเบียน เพ่ือยืนยันการเขารวมประชุมผานทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแตเวลา 12:00 น. เปนตนไป 

ผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ตองยืนยัน

ตัวตน โดยเตรียมแบบฟอรมการลงทะเบียนพรอมเอกสารประกอบ (ตามสิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 7) เพ่ือใชในการยืนยัน

ตัวตน ทั้งน้ีทานสามารถทําการยืนยันตัวตนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ไดทันทีนับต้ังแตไดรับหนังสือเชิญประชุม
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จนถึง วันศุกรท่ี 23 เมษายน 2564 (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ตามส่ิงท่ีสงมาดวยหมายเลข 10)  

 ผู ถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหแกบุคคลอ่ืน (ผูรับมอบฉันทะ) เขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โปรดเตรียมแบบฟอรมการลงทะเบียน (ตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 7) 

และหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 5 และ 8 สแกนหรือถายรูปมายัง Email : 

thitima@pylon.co.th (เอกสารฉบับจริงใหจัดสงมายัง “เลขานุการบริษัท” บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 

อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ช้ันที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400) หลังจากน้ันผูถือ

หุนหรือผูรับมอบฉันทะทําการยืนยันตัวตนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยทานสามารถดําเนินการไดทันทีนับต้ังแตที่

ไดรับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันศุกรที่ 23 เมษายน 2564 (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผูถือหุน

สามัญประจําป 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ตามสิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 10)  

ทั้งน้ี หากทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(E-AGM) ของบริษัทได ทานสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท (ตามส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 6) เพ่ือเขารวม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถือหุน โดยจัดสงหนังสือมอบฉันทะ (ตามส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 5) ที่ระบุ

ขอความครบถวนสมบูรณพรอมเอกสารประกอบ และจัดสงมายัง “เลขานุการบริษัท” บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายใน

วันศุกรที่ 23 เมษายน 2564 

บริษัทขอเรียนเชิญใหทานผูถือหุนสงคําถามที่เก่ียวของกับวาระการประชุมเปนการลวงหนาผาน 2 

ชองทาง 

1. ทางไปรษณีย   เลขานุการบริษัท  

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

     เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

2. Email  thitima@pylon.co.th 

อน่ึง บริษัทไดกําหนดใหมีวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนในวันจันทรที่ 

22 มีนาคม 2564 

นอกจากน้ีบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนาตั้งแตวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเขามา 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

                             
              

(นายเสร ีจินตนเสรี) 

                               ประธานกรรมการ 

 


