
 

 

 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 
 

 

ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. 

 

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(E-AGM) ของบริษัทได สามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเขารวม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ตามวิธีการที่กําหนด 



 

หนา 1 

เลขที่ PY- ADM-007/22 

       วันศุกรท่ี 25 มีนาคม 2565 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

 

เรยีน ทานผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 

สิ่งที่สงมาดวย  

 1.   สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

2. รายงานประจําป 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) 

3. ประวัติกรรมการท่ีไดรบัการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

4. นิยามกรรมการอิสระ 

5. หนังสือมอบฉันทะ 

6. ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รบัมอบอํานาจ 

7. แบบฟอรมการลงทะเบียน 

8. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

9. ขอบังคับบรษิัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

10. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

11. การใชรหัสคิวอาร (QR Code) สําหรบัดาวนโหลดรายงานประจําป 2564 

12. แผนท่ีของสถานที่ที่ใชสําหรบัการถายทอดสดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

 

 ดวยคณะกรรมการบริษัทมีมติใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565     

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 

 

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 

 

วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

รายละเอียดทั่วไป  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ไดจัดข้ึนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 

และไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 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 2564 โดยมีรายละเอียดตามสําเนา

รายงานการประชุม (ตามสิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 1) 

 



 

หนา 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2564 ไดบันทึกเน้ือหาสาระของการประชุมดังกลาวไวถูกตองครบถวนแลว จึงเห็นสมควรใหที่

ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 3   รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

รายละเอียดทั่วไป  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา ปรากฏอยูในรายงาน

ประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ตามส่ิงท่ีสงมาดวยหมายเลข 2) 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงาน

ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

 

การลงมติ วาระแจงเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงมติในวาระน้ี 

 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2564 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รายละเอียดทั่วไป  งบการเงินประจําป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยูในรายงาน

ประจําป ซึ่งไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และไดรับการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวโดยไดจัดสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงิน

ประจําป 2564 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

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

ทุนจดทะเบียน ซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว 



 

หนา 3 

 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล แตบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาท่ีกําหนดขางตนได หากบริษัทมี

ความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือ

เพื่อวัตถุประสงคอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

สําหรับป 2564 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปน

จํานวน 38,202,377 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจายเงินปนผลจาก

กําไรสะสมในอัตราหุนละ 0.06 บาท ใหแกผูถือหุนสามัญจํานวน 749,873,396 หุน รวมเปนเงิน 

44,992,403.76 บาท คิดเปนรอยละ 117.77 ของกําไรสุทธิสําหรับป ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงิน

ปนผล  

  

โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังน้ี 

 

รายการ ป 2563 ป 2564 

1. กําไรสุทธิสําหรบัป (บาท) 182,361,145 38,202,377 

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

3. เงนิปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.14 0.06 

 เงนิปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) - - 

 เงนิปนผลสวนที่เหลือ (บาท/หุน) 0.14 0.06 

4. รวมเงินปนผลจายท้ังสิ้น (บาท) 104,982,275.44 44,992,403.76 

5. อัตราการจายเ งินปนผลตอ กําไรสุทธิ

สําหรับป (%) 

57.57 117.77 

  

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรใหที่ประชุมผู ถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลรวม 

44,992,403.76 บาท ใหแกผูถือหุนสามัญจํานวน 749,873,396 หุน โดยจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 

0.06 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในวันกําหนดรายช่ือผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) โดย

กําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565  

 

ทั้งน้ี บริษัทมิไดจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายในป 2564 เน่ืองจากบริษัทไดจัดสรรกําไรเพื่อ

เปนเงินสํารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกําหนดแลวต้ังแตป 2558 

 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 



 

หนา 4 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการท่ีออกตามวาระ 

รายละเอียดทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับ

บริษัทขอ 21 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง จะตองมีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนง

เปนจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและป

ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนาน

ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งในป 2565 น้ีเปนปที่ 17 นับจากบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน

จํากัด และมีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ประกอบดวย 

 

1) นายเสรี จินตนเสรี   กรรมการอิสระ  

2) ดร.ปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการอิสระ  

3) นายวงศชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ 

 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ

ผานทางเว็บไซตของบริษัทตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อเปนการ

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

เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ทาน กลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกหน่ึงวาระ คือ  

 

1) นายเสรี จินตนเสร ี   กรรมการอิสระ  

2) ดร.ปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการอิสระ  

3) นายวงศชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ 
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รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ทาน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงที่สงมา

ดวยหมายเลข 3 และ 4 ตามลําดับ 

 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2565 

รายละเอียดทั่วไป  ตามขอบังคับบริษัทขอที่ 35 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในรูปของ

เงินเดือน เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ท่ี

ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ 

 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจาก

สถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่กรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของธุรกิจ

ในประเภทและขนาดเดียวกัน 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2565 

ดังน้ี 

 

1. คาตอบแทนรายเดอืน 

             ป 2564       ป 2565 

                          (บาทตอเดือน)  (บาทตอเดือน) 

-  ประธานกรรมการบรษิัท    50,000       50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 35,000         35,000 

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ  31,000         31,000 

-  กรรมการ       21,000         21,000 

ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบรษิัทจะไมมีสิทธิไดรบัคาตอบแทนรายเดือนน้ี 

 

 

2. คาเบ้ียประชุม 

       ป 2564         ป 2565 

               (บาทตอคร้ัง)                (บาทตอคร้ัง) 

-  กรรมการ      5,000            5,000   

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ    5,000            5,000 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  5,000            5,000 
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3. โบนัส   

       ป 2564         ป 2565 

                   (บาท)                        (บาท) 

เปนวงเงินไมเกิน               3,000,000               3,000,000 

 โดยการจายโบนัสขึ้นอยูกับผลประกอบการ 

 

 การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนทีม่าประชุม 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2565 

รายละเอียดท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับ

บริษัทขอ 43 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนในการ

ประชุมสามัญผูถือหุน และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.75/2561 ลงวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2561 กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดใหมีการ

หมุนเวียนผูสอบบัญชี ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรายใดปฏิบัติหนาท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลว 7 รอบปบัญชีไมวาจะติดตอกันหรือไม โดยบริษัทจะแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีรายน้ันเปนผูสอบบัญชีของบริษัทไดเม่ือพนระยะเวลาอยางนอย 5 รอบปบัญชีติดตอกัน โดย

ใหมีผลบังคบัใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ไดมีมติกําหนดใหบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด เปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย โดยกําหนดคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจําป 2564 

เปนจํานวน 835,000 บาทสําหรับบริษัท และ 45,000 บาทสําหรับบริษัทยอย ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นๆ 

ในการตรวจสอบ เชน คาพาหนะ คาท่ีพัก คาเบี้ยเล้ียงพนักงาน 200 บาทตอคนตอวัน เปนตน ซึ่งจะ

เรยีกเก็บตามจํานวนท่ีใชจริง 

   สําหรับการตรวจสอบบัญชีประจําป 2565 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรแตงตั้งนางสาวศันสนีย พูลสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 6977 หรือนางสาววิทิตา สุจิตรานุช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 หรือนางสาวภิตินันท 

ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2565 โดยจะนับเปนการทํางานปที่ 3 ซึ่งผูสอบบัญชีไดเสนอ

คาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2565 เปนจํานวนเงิน 835,000 บาทสําหรับบริษัท และ 45,000 

บาทสําหรับบริษัทยอย ทั้งน้ีคาตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้ง 3 ไมมีคุณสมบัติ

ที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลท. 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหแตงต้ังนางสาวศันสนีย พูลสวัสด์ิ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาววิทิตา สุจิตรานุช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 

หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร 

จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2565 และบุคคลทั้ง 3 ไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยง
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กับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ีผูสอบบัญชี และบริษัท พราวด  อิน โปร จํากัด ไมมี

ผลประโยชนสวนไดเสียใดๆ กับบริษัทและบริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคล

ดังกลาวแตอยางใด และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท พราวด 

อิน โปร จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด แทนได โดยตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด ไมสามารถ

จัดหาผูสอบบัญชีอ่ืนแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทผูสอบ

บัญชีอ่ืนแทนได และขอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทมี

อํานาจในการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมไดทั้งสองกรณีขางตน ทั้งน้ีกําหนดวงเงินคาตอบแทน

ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2565 ดงัน้ี  

 

คาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี 

ป 2564 

บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด 

(บาท) 

ป 2565 

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/ 

หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญทานผู ถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ดวยวิธีผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ตามวัน  เวลา ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 โดยบริษัทจะเปดให

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

ผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ตองยืนยัน

ตัวตน โดยเตรียมแบบฟอรมการลงทะเบียนพรอมเอกสารประกอบ (ตามสิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 7) เพ่ือใชในการยืนยัน

ตัวตน ทั้งน้ีทานสามารถทําการยืนยันตัวตนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ไดทันทีนับต้ังแตไดรับหนังสือเชิญประชุม

จนถึง วันศุกรท่ี 22 เมษายน 2565 (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ตามส่ิงท่ีสงมาดวยหมายเลข 10)  

 ผู ถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหแกบุคคลอ่ืน (ผูรับมอบฉันทะ) เขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2565 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โปรดเตรียมแบบฟอรมการลงทะเบียน (ตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 7) 

และหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 5 และ 8 สแกนหรือถายรูปมายัง Email : 
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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 22 เมษายน 2565 (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผูถือหุน

สามัญประจําป 2565 ผานส่ืออิเลก็ทรอนิกส (E-AGM) ตามสิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 10)  

ทั้งน้ี หากทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 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 22 เมษายน 2565 

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 

21 มีนาคม 2565 

นอกจากนี้บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนาต้ังแตวันที่ 2 

ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเขามา 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

                             
              

(นายเสร ีจินตนเสรี) 

                               ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 



 

หนา 9 

ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

ของ 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
                      

 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. ดวยวิธีการผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ภายใตพระราชกําหนด

วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563  ผาน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บขอมูลจราจร

ทางอิเล็กทรอนิกสของผูเขารวมประชุมทุกทานไวเปนหลักฐานในการเขารวมประชุม เชน ชื่อผูใชงาน หรือ Username 

ของผูเขารวมประชุม และวันเวลาของการเขารวมประชุมและการเลกิประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผล

การลงคะแนนของผูเขารวมประชุม เปนตน  นอกจากน้ี การดําเนินการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และ

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถือหุนท่ีหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกําหนด เชน กระทรวง

พาณิชย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

กระบวนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศที่สอดคลองกับพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการถายทอดสดจากหองประชุมสํานักงานของบริษัท ไพ

ลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ช้ันท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม และมอบหมายให ดร.ชเนศวร 

แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานจํานวนผูถือหุน และจํานวนหุนของ

ผูเขารวมประชุม 

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานใหที่ประชุมทราบ 

ดังน้ี 

 

มีผูถือหุนที่เขารวมประชุมมาดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังตอไปน้ี 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุม ณ หองประชุมดวยตนเอง 8 ราย รวมจํานวนหุนได 414,963,120 หุน 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะ 25 ราย รวมจํานวนหุนได 59,744,959 หุน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 9 ราย รวมจํานวนหุนได 906,363 หุน 

ผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 1 ราย รวมจํานวนหุนได 332 หุน 

รวมจํานวน 43 ราย รวมจํานวนหุนได 475,614,774 หุน 

ซึ่งคิดเปนรอยละ 63.42601 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 749,873,396 หุน 

 

รวมจํานวนผูถือหุนทั้งส้ิน 43 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 475,614,774 หุน คิดเปนรอยละ 63.42601 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธาน

กรรมการเปนประธานที่ประชุม 
 

กอนเปดการประชุม บริษัทไดนําเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของหองประชุมเพื่อความปลอดภัย

ของผูเขารวมประชุม 



 

หนา 10 

 

จากนั้น ประธานกลาวเปดประชุม และแนะนํากรรมการ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เขารวมการ

ประชุมผูถือหุนดังน้ี 
 

กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี จินตนเสรี    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

(เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

(เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

3. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการอิสระ /  

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

     (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

4. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร  กรรมการอิสระ /  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

(เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

5. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล  กรรมการ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

     กรรมการผูจัดการใหญ 

6. ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ /  

     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

     (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

7. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี  กรรมการ (เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

     กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน 

     (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

     กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบํารุง 

     (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

10. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

    กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 

    (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

 

โดยมีกรรมการบรษิัทเขารวมประชุมทั้งสิ้น 10 ทาน โดยคิดเปนรอยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

 

 

 

 



 

หนา 11 

ผูเขารวมประชุม ผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

1. นางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช  ผูสอบบัญชี บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด  

(เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล   ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด  

(ผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) 

 

กอนเร่ิมประชุม ประธานไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีช้ีแจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละ

วาระการประชุม ดังน้ี   

 

ในการออกเสียงใหถือคะแนน 1 หุน เทากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระ

ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระแลวจึงเปดใหมีการออกเสยีงลงคะแนนตามวาระ โดยผูถือหุนที่ไม

เห็นดวยหรือตองการงดออกเสียง ขอใหกดเลือก “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู Agenda ของ Application IR 

PlUS AGM แลวจึงยืนยันการลงคะแนนดวยการยืนยัน Pin Code กรณีที่ผูถือหุนไมไดกดเลือกความเห็นใดๆ ในแตละวาระ 

บริษัทจะถือวาทานผูถือหุนประสงคจะลงคะแนนเสียงเปน “เห็นดวย” ในวาระน้ันๆ นอกจากนี้ เน่ืองจากเปนการ

ลงคะแนนผาน Application แบบออนไลน ดังน้ัน จึงไมมีกรณีของบัตรเสีย 

 

ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทานผูถือหุนหรอืผูรับมอบฉันทะสามารถซักถาม หรือแสดงความเห็น

ผาน Application IR PLUS AGM โดยผูถือหุนแจงชื่อและนามสกุลกอนการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และ

สามารถสงคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นเขามาไดตลอดระยะเวลาการประชุม หรือสามารถสอบถามผานระบบภาพและ

เสียง โดยเจาหนาท่ีจะติดตอกลับไปเพื่อรวบรวมคําถาม โดยบริษัทจะทําการตอบคําถามและพิจารณาขอเสนอแนะตางๆ 

ของทานผูถือหุนในวาระที่เก่ียวของ หรือในวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งจะเปดกวางสําหรับเร่ืองทั่วไป 

 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม

รายละเอียด อ่ืนใด ประธานจึงแจงใหที่ประชุมทราบวาเน่ืองจากเปนการประชุมออนไลนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หากมี

ขอขัดของทางเทคนิคที่ทําใหประธานไมสามารถดําเนินการประชุมได ขอมอบหมายให ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล ประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงเปนผูดาํเนินการประชุมแทนจนกวาจะแกไขขอขัดของแลวเสร็จ  

 

ประธานจึงเร่ิมดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 

 

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) ไดรายงานวา บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน  

 



 

หนา 12 

สําหรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2563 โดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย บริษัทไดรับคะแนนเฉลี่ยท่ี 91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจด

ทะเบียนโดยรวมซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียท่ี 83 คะแนน สูงกวา Set100 Index ที่มีคะแนนเฉล่ีย 90 คะแนน สําหรับคะแนนราย

หมวดก็สูงกวาบริษัทจดทะเบียนโดยรวมและ Set100 Index เชนกัน ทั้งน้ีระดับคะแนนการประเมินที่บริษัทไดรับถือเปน 

CG Rating ระดับดีเลิศ (5 ดาว) ซึ่งถือเปนระดับคะแนนสูงสุด 

  

 (หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 2 ราย คิดเปนจํานวน 200 หุน (รวมมีผูเขารวมประชุม

ทั้งหมด 45 ราย) รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 475,614,974 หุน คิดเปนรอยละ 63.42603 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัท) 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรบัทราบ 

  

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 กันยายน 2563 และ

จัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาที่กําหนด และไดนํา

รายงานประชุมดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.pylon.co.th) เพ่ือเปดเผยแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปแลว โดย

ปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดคัดคาน หรือขอแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ทั้งน้ีบริษัทไดจัดสงใหผู

ถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 1) ใหที่ประชุมพิจารณารบัรอง  

 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไดบันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมไวถูกตองครบถวนแลว จึง

เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ในวาระ

นี้ไมมีคําถามและความเห็นเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติม 

 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดังน้ี 
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เห็นดวย 45 ราย จํานวน 475,614,974 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

 

ประธานมอบหมายใหดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง     

เปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2563 ตอที่ประชุม 

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวาในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 1,427      

ลานบาท โดยเปนรายไดจากการใหบริการรวม 1,416 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากปกอนจํานวน 138.23 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 8.89 สาเหตุเน่ืองมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยงานภาครัฐที่สําคัญไดแก โครงการทางพิเศษ

สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู-สถานี PK26 โครงการพัฒนาพื้นท่ีหมอน 33 

สวนหลวง-สามยาน โครงการอาคารที่ทําการสภาวิศวกร เปนตน สวนโครงการภาคเอกชนท่ีสาํคญั ไดแก โครงการ Queen 

Sirikit National Convention Center โครงการ Park Silom (Silom Square) โครงการ AIA East Gateway โครงการ 

The Aspen Tree โครงการ Bangkok Mall (Zone 4) โครงการคอนโดมิเนียมของกลุม AP โครงการคอนโดมิเนียมและ

โรงแรมของกลุม Habitat เปนตน   

 

สําหรับ ป 2563 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

เทากับ 182.54 ลานบาท ลดลงจากปกอนเทากับ 95.07 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 34.25 คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 

12.80 ลดลงจากปกอน ซึ่งอยูที่รอยละ 17.61 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยมีกําไรตอ

หุนข้ันพื้นฐานในอัตรา 0.24 บาทตอหุน 

 

ดานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,320.79 ลานบาท 

หน้ีสินรวม  274.26 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 1,046.53  ลานบาท ทั้งน้ี ตามงบการเงินรวมบรษิัทมีอัตราสวนหน้ีสิน

ตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.26 เทา  อัตราสวนสภาพคลอง หรือ Current Ratio เทากับ 3.78 เทา และอัตราผลตอบแทน

ของผูถือหุนอยูท่ีรอยละ 17.27 

 

นอกจากน้ีบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการตอตานทุจริตคอรัปช่ันอยางตอเน่ืองโดยไดมีการอบรมและ

เนนยํ้าใหทุกภาคสวนรับทราบและปฏิบัติตาม 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และขอมอบหมายใหดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 



 

หนา 14 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คําถามและความเห็นเปนอยางอื่นเพิ่มเติม จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 

  

 (หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเปนจํานวน 100 หุน (รวมมีผูเขารวมประชุม

ทั้งหมด 46 ราย) รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระน้ี 475,615,074 หุน คิดเปนรอยละ 63.42605 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัท) 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมัุติงบการเงินประจําป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผาน

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท จากบรษิัท พราวด อิน โปร จํากัด และไดผานการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการแลว โดยแสดงอยูในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ

ประชุม (สิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 2) 

 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 2563 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และขอมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ในวาระน้ี

มีคําถามเพิ่มเติมจากผูถือหุน ดังน้ี 

 

คําถาม :  นายบุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส สอบถามท่ีประชุมวา      

ยอดรายไดป 2563 พบวาลดลงรอยละ 9.5 เม่ือเทียบกับปกอน และมีกําไรสุทธิประมาณ 182.54 

ลานบาท ลดลงรอยละ 35.25 ของรายได อัตรากําไรสุทธิลดลงจากรอยละ 17.61 คงเหลอือยูท่ีรอย

ละ 12.80 นอกจากน้ี ROE ลดลงจากรอยละ 28.71 คงเหลืออยูที่รอยละ 17.27 รวมทั้ง ROA 

ลดลงจากรอยละ 22.59 คงเหลืออยูที่รอยละ 14.58 สําหรับอัตรากําไรตอหุนก็ลดลงจาก 0.37 

บาทตอหุน คงเหลืออยูที่ 0.24 บาทตอหุน จะเห็นไดวาตัวเลขทางการเงินลดลงทุกตัว จึงขอ

สอบถามวาการที่ตัวเลขทางการเงินลดลงเกิดจากสาเหตใุด 

 

คําตอบ : ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา เน่ืองจากในป 2562 ภาวะการแขงขันใน

อุตสาหกรรมน้ียังมีไมสูงมาก งานที่ไดรับก็มี margin คอนขางดี จะเห็นวาในป 2562 มี gross 
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profit margin อยูที่รอยละ 26.3 ของรายได นอกจากน้ีในชวงปลายป 2562 บริษัทไดประมูลงาน

กอสรางโครงการปรับปรุงศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ทําใหผลประกอบการของบริษัทในป 

2562 มีกําไร New High อยูที่ 277 ลานบาท มีรายได 1,554 ลานบาท มี gross profit margin 

รอยละ 26.3 ของรายได มี net profit margin รอยละ 17.61 โดยยังคงดีตอเน่ืองมาจนถึงไตรมาส 

1 ป 2563 โดยในไตรมาส 1 ป 2563 บริษัทมีกําไรประมาณ 105 ลานบาท อยางไรก็ตามภาย

หลังจากเกิดโรคระบาด COVID-19 ในชวงตนป 2563 ตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ทําใหภาวะ

อุตสาหกรรมกอสรางโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมประสบปญหาคอนขางมาก โครงการใหมมีคอนขาง

นอย ทําใหสภาพการแขงขันในตลาดสูงมาก สงผลใหการรบังานในชวงไตรมาส 2 ป 2563 ตอเน่ือง

ถึงปลายป 2563 มีอัตราทํากําไรท่ีลดลง จึงเปนสาเหตุที่วาทําไมยอดรายไดไมไดตางกันมากนักแต

กําไรลดลง 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คําถามและความเห็นเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติม จากน้ันประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2563 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงนิประจําป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นดวย 46 ราย จํานวน 475,615,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 5 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล  

 

ประธานมอบหมายใหดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

เปนผูรายงานรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและการจายเงนิปนผลตอที่ประชุม 

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหท่ีประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 116 และขอบังคับบริษัทขอ 48 กําหนดวาบริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอย

กวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวา

รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 

ทั้งน้ี บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองจํานวน 37,979,500 บาท เทากับรอยละ 10.13 ของทุนจดทะเบียน โดย

เปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว 
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สําหรับการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ

หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล แตบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมี

ความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพ่ือขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น

ตามที่คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

 

สําหรับป 2563 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 เปนจํานวน 

182,361,145 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติใหจายเงินปนผลจากกําไรของบริษัทที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน

และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชี

ของบริษัทแลวในอัตราหุนละ 0.14 บาท รวมเปนเงนิ 104,982,275.44 บาท คิดเปนรอยละ 57.57 ของกําไรสุทธิสาํหรับป 

ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้บริษัท

มิไดจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายในป 2563 เน่ืองจากบริษัทไดจัดสรรกําไรเพ่ือเปนเงินสํารองตามกฎหมายครบ

ตามที่กฎหมายกําหนดแลวตั้งแตป 2558   

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และขอมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คําถามและความเห็นเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติม จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 

และการจายเงินปนผล  

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผลดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นดวย 46 ราย จํานวน 475,615,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนท่ีกรรมการที่ออกตามวาระ 

  

ประธานมอบหมายให ศ.กิตติคณุ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

รายงานตอที่ประชุม  

 

ศ.กิตติคณุ ดร.วินิต ชอวิเชียร รายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทขอ 21 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง จะตองมีกรรมการที่ตอง

ออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง
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ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

ซึ่งในป 2564 น้ีนับเปนปที่ 16 นับจากบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน

ทั้งสิ้น 3 ทาน ประกอบดวย  

 

 1) ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล  กรรมการอิสระ 

 2) นายสมศกัดิ วิริยะพิพัฒน กรรมการ 

 3) นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ 

  

ทั้งน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทผาน

ทางเว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือเปนการสงเสริมหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีและคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือเขามา

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได

พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ ความรู ความสามารถและผลงานที่ผานมาของกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ทาน (สิ่งท่ี

สงมาดวยหมายเลข 3) และเสนอใหกลับเขาดาํรงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 

เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการแตงตั้ง ประธานจึงขอเชิญกรรมการท่ีตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ออกจากที่

ประชุม  

  

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และขอมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คําถามและความเห็นเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติม จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ไดแก ดร.ชัยพัฒน 

สหัสกุล นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน และนายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหน่ึงดวยคะแนน

เสียงขางมากของจํานวนเสยีงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

 ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล 

เห็นดวย 43 ราย จํานวน 468,929,542 เสียง คิดเปนรอยละ 98.59434 

ไมเห็นดวย 3 ราย จํานวน 6,685,532 เสียง คิดเปนรอยละ 1.40566 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   
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นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน 

เห็นดวย 46 ราย จํานวน 475,615,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  ราย จํานวน  เสียง คิดเปนรอยละ  

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

  

 นายพิสันต์ิ ศริิศุขสกุลชัย 

เห็นดวย 46 ราย จํานวน 475,615,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

จากน้ันประธานไดเชิญกรรมการท้ัง 3 ทานกลับเขาท่ีประชุม และแจงมติที่ประชุมใหรบัทราบ 

 

วาระท่ี 7 พิจารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 

 

ประธานมอบหมายให ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน    

เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

 

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รายงานใหที่ประชุม

ทราบวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท 

ปริมาณงานท่ีกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน โดย

คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2564 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

1. คาตอบแทนรายเดือน 

                   ป 2564 

           (บาทตอเดือน) 

-  ประธานกรรมการบริษัท                50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ        35,000 

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ          31,000 

-  กรรมการ                   21,000 

 ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบรษิัทจะไมมีสิทธิไดรบัคาตอบแทนรายเดือนน้ี 
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2. คาเบ้ียประชุม 

     ป 2564 

          (บาทตอครั้ง) 

-  กรรมการ                  5,000   

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ                    5,000 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน         5,000 

 

3. โบนัส เปนวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท โดยการจายโบนัสขึ้นอยูกับผลประกอบการ ท้ังน้ีมอบหมายให

คณะกรรมการบรษิัทเปนผูพิจารณาจัดสรร 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และขอมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คําถามและความเห็นเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติม  จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2564 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 ตามที่ประธาน

เสนอดวยคะแนนเสียงเปนจํานวนไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นดวย 46 ราย จํานวน 475,615,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมัุติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกาํหนดคาตอบแทนประจําป 2564 

 

ประธานมอบหมายให ดร.ปญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเปนผู

นําเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของในการพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ัง

นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2564 โดยมีนางสาว

ศันสนีย พูลสวัสด์ิ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบรษัิทยอยในป 2564 โดยจะนับเปนการทํางานปที่ 2 ผูสอบบัญชีไดเสนอ

คาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2564 เปนวงเงินจํานวน 835,000 บาทสําหรับบริษัท และ 45,000 บาทสําหรับบริษัท



 

หนา 20 

ยอย ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาพาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเล้ียงพนักงาน 200 บาทตอคนตอวัน เปนตน 

ซึ่งจะเรียกเก็บตามจํานวนที่ใชจริง  

 

ทั้งน้ีบุคคลทั้ง 2 ไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูสอบบัญชี

ไมไดใหบริการอ่ืนๆ แกบริษัทและบริษัทยอย และไมมีความสัมพันธ และ/ หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผู

ถือหุนรายใหญ/ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถ

ปฏิบัติงานได ใหบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษัท  พราวด อิน โปร จํากัด แทนได 

โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด ไมสามารถจัดหา

ผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัทผูสอบบัญชีอ่ืนแทนได และมอบ

อํานาจใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชรีายใหมไดทั้งสองกรณีขางตน  

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และขอมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไมมี

คําถามและความเห็นเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติม  จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนด

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้งนางสาวศันสนีย พูลสวัสด์ิ ผูสอบบัญชี

รับอนญุาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร 

จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2564 โดยมีนางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

และบริษัทยอยในป 2564 โดยจะนับเปนการทํางานปที่ 1 ทั้งน้ีบุคคลทั้ง 2 ไมมีคุณสมบัติที่ขัดแยงกับหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอ่ืนๆ แกบริษัทและบริษัทยอย และไมมีความสัมพันธ และ/ 

หรือ การมีสวนไดเสยีกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูถือหุนรายใหญ/ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และในกรณี

ที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบรษิัท พราวด อิน โปร จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ 

บริษัท  พราวด อิน โปร จํากัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีท่ีบริษัท 

พราวด อิน โปร จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอ่ืนแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี

จากบริษัทผูสอบบัญชีอื่นแทนได และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีราย

ใหมไดท้ังสองกรณ ีโดยกําหนดวงเงินคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2564 ดังน้ี 

 

คาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี 
ป 2564  

(บาท) 

คาสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 835,000 

คาสอบบัญชี บจ. เอ็กซลิอน (บริษัทยอย) 45,000 

 



 

หนา 21 

ทั้งน้ียังไมรวมคาใชจายอ่ืนในการตรวจสอบ เชน คาพาหนะ คาที่พัก คาเบ้ียเลี้ยงพนักงาน 200 บาทตอคนตอวัน 

เปนตน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจํานวนที่ใชจริง  

 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นดวย 46 ราย จํานวน 475,615,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสยีง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหประธาน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และทีมงานดําเนินการตรวจสอบและยืนยันวามีคาํถามหรือขอคิดเห็น

หรือไม และขอมอบหมายให ดร.ชเนศวร เปนผูตอบคําถามและขอคิดเห็น 

 

ดร.ชเนศวร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง รายงานใหที่ประชุมทราบวา มีคําถาม

จาก ผูถือหุน ดังน้ี 

   

คําถาม :  นายบุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส สอบถามที่ประชุมวาใน

ปจจุบันราคาเหล็กมีการปรบัตัวสูงข้ึน จะมีผลกระทบอยางไรกับบริษัท 

 

คําตอบ :  ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ตองยอมรับวาในปจจุบันราคาเหล็กมีการ

ปรับตัวสูงขึ้น แตบริษัทไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็ก เน่ืองจากบริษัทมีสภาพ

คลองท่ีด ีดังน้ันเม่ือบริษัทไดรบัการยืนยันการวาจางก็จะทําการ lock ราคาเหล็กท้ังจํานวนทันที  

 

คําถาม :  นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส สอบถามที่ประชุม

เพ่ิมเติมวา ภาวะอุตสาหกรรมงานกอสรางเสาเข็มเจาะในป 2564 เปนอยางไร 

 

คําตอบ : ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ภาวะอุตสาหกรรมงานกอสรางเสาเข็มเจาะ

ในป 2564 อาจดีไมเทากับป 2562 ถึงตนป 2563 ตามที่เรียนใหทานผูถือหุนทราบในวาระที่ 4 

สืบเน่ืองจากการเกิดสถานการณการแพรระบาดโรค COVID-19 ในชวงตนป 2563 ตอเน่ืองมา

จนถึงปจจุบัน ประกอบกับปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ ทําใหโครงการพัฒนาที่พักอาศัยแนวสูง 

(คอนโดมิเนียม) ชะลอตัว และคาดวาจะยังคงชะลอตัวตอเน่ืองในป 2564 อยางไรก็ตามฝายบริหาร

มิไดมีความกังวลมากนัก เพราะเปนไปตามภาวะอุตสาหกรรม ในระหวางน้ีบริษัทก็ถือโอกาส

ดําเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการทํางานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อยางไรก็ตาม



 

หนา 22 

โครงการภาครัฐขนาดใหญที่ลาชามานานนาจะไดเริ่มโครงการในชวงครึ่งหลังของป 2564 ไดแก 

โครงการรถไฟความเร็วสูงท้ัง 2 เสน (รถไฟไทยจีน และสายตะวันออก)  

 

คําถาม :  นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส สอบถามที่ประชุม

เพ่ิมเติมวาปจจุบัน Backlog เปนอยางไร 

 

คําตอบ :  ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ณ ส้ินป 2563 Backlog อยูที่ประมาณ 

500 ลานบาท ซึ่งยังคงเปนตัวเลขเดียวกันกับที่ไดรายงานในงาน Opportunity Day และบริษัทจะ 

Update Backlog ในงาน Opportunity Day ประจําไตรมาส 1 ป 2564 ตอไป 

 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่มารวมประชุม จากน้ันจึงกลาวปดการประชุม 

 

ปดประชุมเวลา  15:30 น.      

   

     

 

 

ลงช่ือ  ........................................  ประธานที่ประชุม 

                (นายเสร ีจินตนเสรี) 

 

 

       

ลงช่ือ  .........................................  เลขานุการที่ประชุม 

                     (นางสาวฐิติมา เตียวประทีป) 
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ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 3 

กรรมการอิสระที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 

นายเสรี จินตนเสร ี

ประเภทของกรรมการที่ขอแตงต้ัง  :   กรรมการอิสระ  

อายุ  :    80 ป  

วันที่ไดรับการแตงต้ัง  20 กรกฏาคม 2548 

จํานวนปที่เปนกรรมการ  16 ป 

  หากไดรับการคัดเลือกเขามาอีกคร้ังในวาระน้ี 

  จะรวมเปน 19 ป 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ  :  

 วาระที ่1 กรฏาคม 2548 – เมษายน 2550 

 วาระที ่2 เมษายน 2550 – เมษายน 2553 

 วาระที ่3 เมษายน 2553 – เมษายน 2556 

 วาระที่ 4 เมษายน 2556 – เมษายน 2559 

 วาระที่ 5 เมษายน 2559 – เมษายน 2562  

 วาระที่ 6 เมษายน 2562 - การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2565 

ประวตัิการศึกษา  :   

 เนติบัณฑิตอังกฤษ, สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษ ลินคอรน อินน  

 เนติบัณฑิตไทย, สถาบันอบรมกฎหมายแหงเนติบณัฑิตยสภา 

 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  

 หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 65/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท :  

2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ.ไพลอน 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน จาํนวน   2   แหง 

2557 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บมจ. ดับเบ้ิล เอ (1991)   

2540 – ปจจุบัน ประธานบริษัท, บจ. เสรี มานพ แอนด ดอลย 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  

 ไมมี 

ประสบการณการทํางาน :  

 2546 – 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ดับเบิ๊ล เอ (1991)  

 2553 – 2557 อนุกรรมการดานกฎหมาย, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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 2550 – 2552  กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ,   บมจ.สามมิตรมอเตอร แมนูแฟคเจอริ่ง 

 2546 – 2550 กรรมการตรวจสอบ, บมจ. แอดวานซ อะโกร 

 2545 – 2550 กรรมการ, สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา 

ผลงานป 2562 – เม.ย 2565  :  

 ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการของบริษัท 

 อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และเขารวมการประชุมของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ 

 ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

การถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)  :  

 หุนสามัญ 3,733,246 หุน  

 สัดสวนของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  :    

 หุนสามัญ รอยละ 0.498 

การเขารวมประชุมป 2564  :  

 คณะกรรมการบรษิัท  จัดการประชุม   6  คร้ัง   เขาประชุม  6  ครั้ง 

ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ  : 

 ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง (นับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของตามมาตรา 258  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

ไมเกิน 

 ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน(กรรมการ

ที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร และกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวน

แตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับ

กรรมการรายอ่ืน) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน(บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนลําดับเดียวกัน) 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ไมเปน 

 ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู

สมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

ไมเปน 

 ไมมี(ในปจจุบัน) หรือเคยมี(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในลกัษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน

รวมทั้งไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการ

อิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบรษิัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บรษิัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจ

มีความขัดแยงที่มีมูลคารายการต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต 20 ลานบาท

ข้ึนไปแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยการคํานวณมูลคาดังกลาวใหนับรวมรายการในชวง 1 ปกอนหนาที่ทํากับบุคคล

เดียวกัน โดยความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่เปนธุรกรรมปกติ การเชาหรือใหเชา

อสงัหาริมทรพัย รายการเก่ียวกับทรัพยสินหรือบริการ และการให หรอืรบัความชวยเหลือทางการเงิน 

ไมมี 



 

หนา 25 

 ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร 

หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู 

ไมเปน 

 ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการ

เปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ท้ังน้ี ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพ เปนนิติบุคคลให

รวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทาง

วิชาชพีน้ันดวย 

ไมเปน 

 ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผู

ที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

ไมเปน 

 ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท ไมมี 
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กรรมการอิสระที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 

ประเภทของกรรมการทีข่อแตงต้ัง  :   กรรมการอิสระ  

อายุ  :     74 ป 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง  20 กรกฏาคม 2548 

  หากไดรับการคัดเลือกเขามาอีกคร้ังในวาระน้ี 

  จะรวมเปน 19 ป 

วาระในการดํารงตําแหนงกรรมการ  : 

 วาระที่ 1  กรฏาคม 2548 – เมษายน 2550 

 วาระที ่2 เมษายน 2550 – เมษายน 2553 

 วาระที ่3 เมษายน 2553 – เมษายน 2556 

 วาระที ่4 เมษายน 2556 – เมษายน 2559 

 วาระที่ 5 เมษายน 2559 – เมษายน 2562 

 วาระที่ 6 เมษายน 2562 - การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2565 

ประวตัิการศึกษา   :              

 Ph.D.Industrial Business Administration, Administration & Management College, 

           King Mongkut’s Institute of Technology, Ladkrabang 

 Master of Business Administration (MBA), Suffolk University (USA) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  

 หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 20/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 หลักสูตร Audit Committee Program ป 2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program Class 2/2007 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย   

 Corporate Governance For Capital Market Intermediaries 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

 2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ บมจ.ไพลอน 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน :  

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน   3   แหง  

 2549 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน, 

  บมจ.สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 

 2545 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน, 

  บมจ. ทรีนีต้ี วัฒนา 

 2543 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 

 2526 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคซอีี อีเลคโทรนิคส 
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กิจการที่ไมเปนบรษิัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง  

2559 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, ราชกรีฑาสโมสร 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   

 ไมมี 

ประสบการณการทํางาน :  

 2548 – 2559  กรรมการ, สโมสรราชพฤกษ 

 2546 – 2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. รสา พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

 2547 – 2554 ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พร็อพเพอรตี้ 

 2551 – 2552 กรรมการบริหาร, ธนาคารออมสิน 

 2549 - 2552  กรรมการ/ กรรมการบริหารและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน, ธนาคารออมสิน 

 2546 – 2551 ที่ปรึกษา, บจ.เทคนิคคัลเลอร (ไทยแลนด) 

 2536 - 2550  กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน,  บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอรส 

 2542 – 2549  กรรมการ/ ที่ปรึกษาและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน,  บมจ.ซีวีดี 

เอ็นเตอรเทนเมนท 

 2537 – 2540 กรรมการผูอํานวยการ, บจ.ไรมอน 

 2534 – 2537 กรรมการผูจัดการ, บจ.เอช แอนด คิว (ประเทศไทย) 

 2519 – 2534 เจาหนาที่บริหาร ชั้นรองผูจัดการ(VP), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 2517 - 2519 ผูจัดการฝายการเงิน, บจ.เครดิตการพาณิชย(ประเทศไทย) 

 2515 – 2517 นักวิจัยและวางแผน อาวุโสฝายการตลาด, บจ.ฟอรดมอเตอรส (ประเทศไทย) 

 2514 – 2515 เจาหนาที่โท 2 กองการประกันภัย, กระทรวงพาณิชย 

ผลงานป 2562 – เม.ย 2565  :  

 ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท 

 อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และเขารวมการประชุมของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ 

 ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

การถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)  : 

 หุนสามัญ 1,027,326 หุน  

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  : 

 หุนสามัญ รอยละ 0.137 

การเขารวมประชุมป 2564  : 

 คณะกรรมการบรษิัท     จัดการประชุม  6  ครั้ง   เขาประชุม  6  คร้ัง 

 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ   จัดการประชุม  6  ครั้ง   เขาประชุม  6  คร้ัง  
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ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ  : 

 ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิตบิุคคลที่

อาจมีความขัดแยง (นับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

ไมเกิน 

 ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน(กรรมการ

ที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร และกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวน

แตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับ

กรรมการรายอ่ืน) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บรษิัท

ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน(บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนลําดับเดียวกัน) หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ไมเปน 

 ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู

สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

ไมเปน 

 ไมมี(ในปจจุบัน) หรอืเคยมี(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน

รวมทั้งไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการ

อิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บรษิัทใหญ บรษิัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแยงที่มีมูลคารายการต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรพัยที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต 20 ลานบาท

ข้ึนไปแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยการคํานวณมูลคาดังกลาวใหนบัรวมรายการในชวง 1 ปกอนหนาที่ทํากับบุคคล

เดียวกัน โดยความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่เปนธุรกรรมปกติ การเชาหรือใหเชา

อสงัหาริมทรพัย รายการเก่ียวกับทรัพยสินหรือบริการ และการให หรือรบัความชวยเหลือทางการเงิน 

ไมมี 

 ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร 

หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู 

ไมเปน 

 ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูใหบรกิารทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการ

เปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพ เปนนิติบุคคลให

รวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบรกิารทาง

วิชาชพีน้ันดวย 

ไมเปน 

 ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผู

ที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

ไมเปน 

 ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท ไมมี 
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กรรมการท่ีเสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ 

นายวงศชัย  แสงอารยะกุล        

ประเภทของกรรมการที่ขอแตงต้ัง  : กรรมการ  

อายุ  :   75  ป 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง  20 กรกฏาคม 2548 

  หากไดรับการคัดเลือกเขามาอีกคร้ังในวาระน้ี 

  จะรวมเปน 19 ป 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ  : 

 วาระที่ 1  กรฏาคม 2548 – เมษายน 2550 

 วาระที ่2 เมษายน 2550 – เมษายน 2553 

 วาระที ่3 เมษายน 2553 – เมษายน 2556 

 วาระที ่4 เมษายน 2556 – เมษายน 2559 

 วาระที่ 5 เมษายน 2559 – เมษายน 2562 

 วาระที่ 6 เมษายน 2562 - การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2565 

ประวตัิการศึกษา  :  

 มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.                             

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  

 หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย             

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

 2548 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน จาํนวน   1   แหง 

2510 – ปจจุบัน เจาของกิจการ, หางขายยาสยามฟารมาซี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  

 ไมมี 

ประสบการณการทํางาน :  

 2547 – 2548  กรรมการ, บจ.ไพลอน  

ผลงานป 2562 – มี.ค. 2565  :  

 ปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัท 

 อุทิศเวลาและใหความสนใจกับบริษัทอยางเต็มที่ และเขารวมการประชุมของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ 

 ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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การถือหุนบริษัท (ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2564) :  

 หุนสามัญ 50,000,000 หุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  :    

 หุนสามัญ รอยละ 6.668 

การเขารวมประชุมป  2564  :  

 คณะกรรมการบรษิัท    จัดการประชุม   6  ครั้ง   เขาประชุม  6  ครั้ง 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  จัดการประชุม   2  คร้ัง   เขาประชุม  2  คร้ัง 
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สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 4 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

(ฉบับแกไขวันที่ 12 สงิหาคม 2553) 

  

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระใหเขมกวาขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให

เสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเปนอิสระในการแสดงความเห็น โดยมีคุณสมบัติในวาระการดํารง

ตําแหนง ดังน้ี 

 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของตามมาตรา 258  แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย  

 

2. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) กรรมการที่มีสวนรวมในการบรหิารงาน

(กรรมการท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร และกรรมการที่มี

อํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว 

และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดอืนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บรษิัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน(บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษัท

ขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนลาํดบัเดียวกัน) หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดา

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

 

4.  ไมมี (ในปจจุบัน) หรือเคยมี (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช

วิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง)  

ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่มีมูลคารายการตั้งแตรอยละ 3 ของ

สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยการ

คํานวณมูลคาดังกลาวใหนับรวมรายการในชวง 1 ปกอนหนาท่ีทํากับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธทาง

ธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่เปนธุรกรรมปกติ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย 

รายการเก่ียวกับทรัพยสินหรือบริการ และการให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 
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5. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใช

กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขัดแยงสังกัดอยู  

 

6. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) ผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง

การใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอป

จาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูใหบริการ

ทางวิชาชีพ เปนนิติบุคคลใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ

หุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย 

 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

 

8. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

นิยามกรรมการอิสระน้ีเปนไปตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4 ป 2553 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2553 

โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เปนตนไป  

 

                                                                  

                   

     

          (นายเสรี   จินตนเสร)ี  

                                ประธานกรรมการ 
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ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 5 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

       เขียนที่ ............................................... 

      วันท่ี  ...........  เดือน  .....................  พ.ศ.  .......... 

 1. ขาพเจา ....................................................................................................................  

อยูบานเลขที่ .................... ถนน ..............................ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .......................จังหวัด 

..................................... รหัสไปรษณีย .......................................... 

 2. เปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ...................... หุน 

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................... เสียง ดังน้ี 

     หุนสามัญ.................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................เสียง 

หุนบุรมิสิทธิ............................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................เสียง 

3. ขอมอบฉันทะให 

กรรมการอิสระ 1)        ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล อายุ 67 ป อยูบานเลขที่ 1018 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  

  กรุงเทพฯ 10500 หรือ 

2) ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร อายุ 76 ป อยูบานเลขที่ 12/1 ซอยทองหลอ แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 หรือ 

บุคคลอื่น 3) ..........................................................................................  อายุ .............. ป      

อยูบานเลขที่ ....................ถนน ....................................ตาํบล/แขวง ...................................................

อําเภอ/เขต .............................จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ............... หรือ 

4) ..........................................................................................  อายุ .............. ป      

อยูบานเลขที่ ....................ถนน ....................................ตําบล/แขวง ...................................................

อําเภอ/เขต .............................จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ............... หรือ 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ดวยวิธีการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส     

(E-AGM) โดยจะทําการถายทอดสดจากหองประชุมสํานักงานบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี 

ทาวเวอร ชั้นที่ 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือพึงที่จะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ดวย 

4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงเพื่อทราบ 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

 

 

 

 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

  

 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปและจายเงินปนผล 

 

 

 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2565 

 

 

 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกาํหนดคาตอบแทนประจําป 2565 

  

 

 
 

 

 

 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

 1. นายเสรี จินตนเสรี  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 3. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
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วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 

 

 

5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

6. ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน

กรณทีี่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมกีารแกไข 

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ

ตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุ

ในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทาํเองทุกประการ 

 

 

     ลงช่ือ ............................................................ผูมอบฉันทะ 

              (                ) 

 

     ลงช่ือ .........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

              (                ) 

 

     ลงช่ือ ..............................................................พยาน 

              (                )  
หมายเหตุ  

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข ตามแนบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ดวยวิธีการผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยจะทําการถายทอดสดจากหองประชุมสํานักงานบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 

อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา 

และสถานท่ีอื่นดวย 

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

          เห็นดวย ........... เสียง           ไมเห็นดวย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

          เห็นดวย ........... เสียง           ไมเห็นดวย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

          เห็นดวย ........... เสียง           ไมเห็นดวย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

          เห็นดวย ........... เสียง           ไมเห็นดวย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

          เห็นดวย ........... เสียง           ไมเห็นดวย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 

ขาพเจาขอรบัรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจรงิทุกประการ 

 

 

      ลงช่ือ .........................................................ผูมอบฉันทะ 

                 (            ) 

 

      ลงช่ือ .........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                  (   ) 

 

      ลงช่ือ ......................................................... พยาน 

                  (   ) 
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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังให 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

       เขียนที่  ................................................ 

       วันที่  ...........  เดือน  .................. พ.ศ. ..... 

 1. ขาพเจา  .........................................................................สัญชาต ิ................................อยูบานเลขที่ .................

ถนน .......................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ...............................จังหวัด ..................................... 

รหัสไปรษณีย ............................................... ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ

....................................................... ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม 

................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................... เสียง ดังน้ี 

     หุนสามัญ.................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................เสียง 

หุนบุรมิสิทธิ............................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................เสียง 

 

2. ขอมอบฉันทะให 

กรรมการอิสระ 1)        ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล อายุ 67 ป อยูบานเลขที่ 1018 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  

  กรุงเทพฯ 10500 หรือ 

2) ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร อายุ 76 ป อยูบานเลขที่ 12/1 ซอยทองหลอ แขวงลาดยาว  

 เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 หรือ 

บุคคลอ่ืน 3) ..........................................................................................  อายุ .............. ป      

อยูบานเลขที่ ....................ถนน ....................................ตําบล/แขวง ...................................................

อําเภอ/เขต .............................จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ............... 

หรือ 

4) ..........................................................................................  อายุ .............. ป      

อยูบานเลขที่ ....................ถนน ....................................ตําบล/แขวง ...................................................

อําเภอ/เขต .............................จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ...............  

หรือ 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ดวยวิธีการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส     

(E-AGM) โดยจะทําการถายทอดสดจากหองประชุมสํานักงานบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี 

ทาวเวอร ชั้นที่ 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือพึงที่จะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ดวย 

 

3. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

  มอบฉันทะบางสวนคือ จํานวนหุน ............ หุนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ...........หุน 

 

 4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

อากรแสตมป 

20 บาท 



 

หนา 38 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงเพื่อทราบ 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

 

 

 

 

วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปและจายเงินปนผล 

 

 

 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2565 

 

 

 

 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

 1. นายเสรี จินตนเสรี  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 2. ดร. ปญะ เสนาดิสัย  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 3. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 



 

หนา 39 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2565 

  

 

 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 

 

 

 

 5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

6. ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณทีี่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา

ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

      ลงช่ือ ......................................................ผูมอบฉันทะ 

                 (               ) 

 

      ลงช่ือ ......................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                  (   ) 

 

      ลงช่ือ ........................................................พยาน 

                  (     ) 
หมายเหตุ  

1. หนังสือมอบอํานาจแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

2.1 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2.2 หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ค. ตามแนบ 

 

 

 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 



 

หนา 40 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ดวยวิธีการผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยจะทําการถายทอดสดจากหองประชุมสํานักงานบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 

อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา 

และสถานท่ีอื่นดวย 

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

          เห็นดวย ........... เสียง           ไมเห็นดวย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

          เห็นดวย ........... เสียง           ไมเห็นดวย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

          เห็นดวย ........... เสียง           ไมเห็นดวย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

          เห็นดวย ........... เสียง           ไมเห็นดวย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

          เห็นดวย ........... เสียง           ไมเห็นดวย ......... เสียง          งดออกเสียง ....... เสียง 

 

ขาพเจาขอรบัรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจรงิทุกประการ 

 

 

      ลงช่ือ .........................................................ผูมอบฉันทะ 

                 (            ) 

 

      ลงช่ือ ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                  (   ) 

 

      ลงช่ือ ......................................................... พยาน 

                  (   ) 

 



 

หนา 41 

ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 6 

ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ 

 

 ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระดังตอไปน้ีเขา

รวมประชุมแทน 

 

 

 

 

1. ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล 

 

ตําแหนง   : กรรมการอิสระ              

 

อายุ   :  67 ป 

 

ที่อยู   :  อยูบานเลขที่ 1018 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 

   กรุงเทพฯ 10500 

 

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม   :   ไมมี 

 

 

 

2. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร   

 

ตําแหนง   : กรรมการอิสระ              

 

อายุ   :  75 ป 

 

ที่อยู   :  อยูบานเลขที่ 12/1 ซอยทองหลอ แขวงลาดยาว  

   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

สวนไดเสียพิเศษในการพิจารณาวาระการประชุม   :   ไมมี   

 

 

 

 

 



 

หนา 42 

ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 7 

แบบฟอรมการลงทะเบียน 

 เอกสารที่ตองเตรียม 

1. บัตรประชาชนของผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) 

2. แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) 

 

QR Code สําหรับดาวนโหลด Application IR PLUS AGM 

ระบบ IOS เวอรช่ัน 13.6 ข้ึนไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบ Andriod เวอรช่ัน 7 ข้ึนไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา 43 

 ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 8 

เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม 

1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเปนผูเขารวมประชุมผูถือหุน เม่ือผูที่ประสงคจะเขารวมประชุมมาแสดงตน และ

แจงช่ือ ณ สถานที่ท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุม ในระหวางเวลาที่เปดลงทะเบียนผูเขารวมประชุมจนถึง

เวลาประชุมผูถือหุน 

1.2 ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติตางประเทศ ที่เขารวมประชุมดวยตนเองหรือเปนผูรับ

มอบฉันทะ จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว

ขาราชการ บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสอืเดินทาง หรือบัตรประจําตัวอยางอื่นที่แสดงรูปถายซ่ึง

ออกโดยหนวยงานของรฐับาล 

1.3 ผูมีอํานาจกระทําการแทนของผูถือหุนซึ่งเปนนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลตางประเทศมารวมประชุมดวย

ตนเอง จะตองแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเปนนิติบุคคล หรือสําเนา

เอกสารดังกลาวที่รับรองสําเนาถูกตองโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน 3 เดือน) และผูมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะตองแสดงหลักฐานการมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

และแสดงบัตรประจําตัวตามที่กําหนดไวในขอ 1.2 ดวย 

 

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ 

2.1 กรณผูีมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปนี้ 

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 

2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังท่ีกําหนดในขอ 1.2) ของผูมอบฉันทะพรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 

2.2 กรณผูีมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูตางประเทศ ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปน้ี 

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 

2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมอบฉันทะพรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 

2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองใหกงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอ่ืนที่มี

อํานาจตามกฎหมายทองถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ 

2.3 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสาร

ดังตอไปน้ี 

2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 

2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย (หนังสือรับรองมีอายุ

ไมเกิน 3 เดือน) 

2.3.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 

2.4 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอ่ืน ผูรับมอบฉันทะจะตองสงเอกสาร

ดังตอไปน้ี 

2.4.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถ download ไดที่ website : www.pylon.co.th) 
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2.4.2  ตนฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอม

หลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ 

2.4.3  สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2.4.4  เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะตองใหกงสุลไทยหรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจ

ตามกฎหมายทองถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ 

2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

แบบฟอรมน้ันๆ 

2.6 การมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ 

2.6.1 ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ ตามสิ่งท่ีสง

มาดวยหมายเลข 6 

2.6.2 ในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 2 

ทาน เน่ืองจากในกรณีที่กรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได กรรมการทานที่เขาประชุม

จะไดเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนได 

2.7 กรณีมีการมอบฉันทะชวง หนังสือมอบฉันทะจากผูถือหุนจะตองมีขอความระบุใหอํานาจที่จะมอบฉันทะ

ชวงไดดวย 

2.8 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเม่ือเริ่ม

เปดลงทะเบียน เพ่ือใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ 

2.9 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานและการลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแตเวลา 12:00 น. ถึง    

14:30 น.หากลวงเลยเวลาดังกลาวแลวจะหยุดรับการลงทะเบียนเขารวมประชุม ทั้งน้ีจะอยูในดุลยพินิจ

ของประธานกรรมการบริษัทฯ ที่จะขยายระยะเวลาดังกลาวได 

 

3 การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 ประธานท่ีประชุมจะแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบกอนเขาสู

วาระการประชุม 

3.1 การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง 

- การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดคัดคาน 

หรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น 

- หากมีผูถือหุนทานใดยกมือคัดคาน หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติคัดคานหรืองดออก

เสียงในบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดแจกใหกอนเขาประชุม และประธานฯ จะแจงใหเจาหนาที่นํา

บัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่คัดคานหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือวาผูถือหุนที่

ไมไดยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

- หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือคัดคาน หรืองดออกเสียง ถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติ

ตามที่ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ เวนแตกรณีท่ีผูถือหุนไดทําเคร่ืองหมายในหนังสือ
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มอบฉันทะไวแลววา ประสงคจะลงมติคัดคานหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทไดบันทึก

คะแนนเสียงที่คัดคานหรืองดออกเสียงดงักลาวนั้นในการลงมติในแตละวาระไวดวยแลว 

- ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

ตามความประสงคของผูถือหุนตามท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ัน บริษัทจะนําการออก

เสียงลงคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนาใน

ขณะที่ ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูรับมอบ

ฉันทะไมตองไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และนําคะแนนเสียงดังกลาวมารวมกับการ

ออกเสียงลงคะแนนดังกลาวขางตน 

3.2 การนับผลการลงคะแนนเสียง 

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในที่ประชุม และ

ของผูถือหุนที่มอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไวลวงหนาในขณะที่ผูรับมอบฉันทะ

ลงทะเบียนเขาประชุมท่ีออกเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนหุนทั้งหมดของ

ผูที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 

- ประธานฯ จะประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการออกเสียง

คะแนนในแตละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ก่ี

เสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด 
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ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 9  

ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

 

ขอ 37. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ี (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุด

รอบปบัญชีของบรษิัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนไม

นอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดไดเขาชื่อกันทําหนังสือ

ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการที่ขอใหเรียกประชุมไว

ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับ

หนังสือจากผูถือหุน 

 

ขอ 38. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ 

เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียน

ทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไม

นอยกวา 3 วัน 

ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนที่ตั้งของ

สํานักงานใหญ หรือที่อ่ืนใดก็ตาม แลวแตคณะกรรมการจะกําหนด 

 

ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน 

หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของหุนที่จําหนายได

ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขา

รวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอัน

ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไป

ยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ทั้งน้ี หุนที่บรษิัทเปนเจาของหุนเองน้ัน ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน 

  

ขอ 40. ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการน่ังเปนประธานท่ีประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือประธาน

กรรมการมิไดมาเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน 

ถารองประธานกรรมการไมมี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงซ่ึงไดเขารวมประชุมเปน

ประธานในที่ประชุม 
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ขอ 41. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทน

ตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตามแบบที่นายทะเบียน

กําหนด 

หนังสือมอบฉันทะน้ี จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุม

กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

 

ขอ 42. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือจําหนายจายโอนกิจการทั้งหมดหรอืบางสวนที่สําคัญของบรษิัทใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบรษิัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนที่

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล

อ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

หรือหุนกู หรือหลักทรัพยอ่ืนใด ท่ีอาจกระทําไดตามกฎหมาย 

(ช) การเลิกบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบรษิัทอื่น 

  

ขอ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

  (2) พิจารณาและอนุมตังิบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 

  (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

  (4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  (5) แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

  (6) กิจการอื่น ๆ 
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ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

 

1. การยืนยันตัวตน (สามารถดําเนินการไดทันทีนับแตไดรับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565) 

1.1 ผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเองสามารถทําการยืนยันตัวตนไดตามขั้นตอนที่ระบุไวดานลาง 

1.2 ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหแกบุคคลอ่ืน (ผูรับมอบฉันทะ) เขารวมประชุมแทน โปรดเตรียมแบบฟอรมการ

ลงทะเบียน ตามส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 7 และหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบ ตามส่ิงที่สงมา

ดวยหมายเลข 5 สแกนหรือถายรูปสงมายัง Email : thitima@pylon.co.th หลังจากน้ันผูถือหุนหรือผูรับ

มอบฉันทะทําการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่ระบุไวดานลาง (เอกสารฉบับจริงใหจัดสงมายัง “เลขานุการ

บริษัท” บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอีทาวเวอรชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400)  

ข้ันตอนการยืนยันตัวตน 

1) ติดต้ัง Application บนอุปกรณเคล่ือนที่  Smart Phone หรือ Tablet, iPad  ซ่ึง Application 

รองรับทั้งระบบ IOS และ Android โดยคําท่ีใชในการคนหา Application ชื่อ “IR Plus AGM” 

2) ล็อกอินเขาสูระบบ โดยการสแกนบารโคด (Barcode) เลขทะเบียนผูถือหลักทรัพยที่ปรากฏบน

หนังสือเชิญประชุม   

3) การยืนยันตัวตน 

3.1) กรอกขอมูลการยืนยันตัวตน 

 เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

 เลขหลังบัตรประชาชน 

 เบอรโทรศัพทมือถือ 

 อีเมล 

3.2) อัพโหลดภาพถายในการยืนยันตัวตน 

 ภาพถายบัตรประชาชนของผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉนัทะ) 

ตัวอยางภาพถาย 
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 ภาพถายผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) ซ่ึงถือบัตรประชาชนของ

ตนเองไว 

ตัวอยางภาพถาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ใสรหัส OTP โดยระบบจะสงรหัส OTP ไปยังเบอรโทรศัพทมือถอืที่กรอกไว 

5) เม่ือเจาหนาที่ได รับขอมูลจะทําการตรวจสอบขอมูลเพื่อยืนยันตัวตน จากน้ันเจาหนาที่จะสง

ขอความกลับไปที่ Application (1-2 วันทําการ) 

  

 

 

                                                                                   หรือ 

 

 

 

 

 

 

6) หลังจากไดรับขอความยืนยันตัวตนสําเร็จแลว ผูใชงานทําการต้ัง PIN CODE เพื่อเขาใชงาน 
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ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถศึกษาคูมือการใชงานไดโดยการสแกน QR Code ที่ระบุไวดานลาง ทั้งนี้ การ

ใชงานใน Application สงวนสิทธิ์ใหเฉพาะผูใชงานท่ีผานการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแลวเทานั้น 

 

     คูมือการใชงาน     วีดีโอการใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

1) ณ วันประชุม บริษัทจะเปดใหลงทะเบียนผานทาง Application IR Plus AGM เพ่ือเขารวมประชุมผาน               

สื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ตั้งแตเวลา 12:00 น. เปนตนไป 

2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ผานการยืนยันตัวตนสามารถรับชมการถายทอดสดการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2565 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ไดทาง Application IR Plus AGM สวนเทปบันทึกภาพการ

ประชุมฯ จะนําขึ้นเว็บไซตบริษัท www.pylon.co.th ภายหลังการประชุมเสร็จส้ิน 

3) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนวาเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงไดเม่ือระบบ

เปดใหลงคะแนนเสียงภายในเวลาท่ีทางบริษัทแจงใหลงคะแนนเสียงในแตละวาระน้ันๆ ได โดยระบบจะทําการสง

ขอความแจงเตือนผาน Application IR PLUS AGM 

4) เพื่อเปนการสนับสนุนใหผูถือหุนไดรับและเขาถึงสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส   

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสามารถสงคําถามหรือขอสงสัยในแตละวาระผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ Real Time 

ไดโดยการสงขอความ หรือ VDO Call ผาน Application IR PLUS AGM 

5) กรณี ผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะ ติดปญหาเรื่องการสงเอกสารการยืนยันตัวตน การดาวนโหลด Application 

IR PLUS AGM หรือมีเหตุขัดของในระหวางการประชุม สามารถติดตอขอความชวยเหลือไดผานชองทางดานลาง 

ชื่อผูติดตอ  Email     โทรศัพท 

คุณฐติิมา เตียวประทีป thitima@pylon.co.th  02 615 1259 ตอ 108 

คุณณัฐพล สอนสี  it@pylon.co.th   02 615 1259 ตอ 606  
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3. การสงคําถามลวงหนา 

ผูถือหุนที่ประสงคจะสงคําถามที่เก่ียวของกับวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุม สามารถสงคําถามผาน

ชองทางดานลาง  

ไปรษณีย  เลขานุการบริษัท  

   บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

   เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 Email  thitima@pylon.co.th  

 

แนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อปองกันความเส่ียงของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

สําหรับคณะกรรมการบริษัทและผูประสานงานในการจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

 

 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทไดกําหนดแนวทางและ

มาตรการปฏิบัติตนสําหรับคณะกรรมการบริษัท และผูประสานงานในการจัดการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส (E-AGM) ณ 

หองประชุมสํานักงานของ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ช้ันที่ 14 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามข้ันตอนดังตอไปน้ี  

 

1. ผูเขารวมประชุมตองตรวจวัดอุณหภูมิผานเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและทําความสะอาดมือดวยเจล

แอลกอฮอลที่บริษัทจัดเตรียมให โดยบริษัทจะกําหนดจุดคัดกรองท่ีดานหนาทางเขาสํานักงานของบริษัท 

หากทานใดมีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียลขึ้นไป บริษัทจะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม 

2. หากผูเขารวมประชุมรวมทั้งบุคคลใกลชิดมีประวัติการเดินทางมาจากตางประเทศ หรอืมาจากพื้นท่ีที่มีการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ

หากมีอาการเจ็บปวยอยางใดอยางหน่ึง เชน มีไข ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ้ามูก หายใจเหน่ือยหอบ บริษัทจะไม

อนุญาตใหเขารวมการประชุมทุกกรณี 

3. ผูเขารวมประชุมถูกจัดใหน่ังตามที่ที่กําหนดโดยจะมีการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ที่

เหมาะสม โดยบริษัทจะจัดท่ีน่ังใหมีระยะหางอยางนอย 1 เมตร 

4. ผูเขารวมประชุมตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทําความสะอาดมือดวยเจล

แอลกอฮอลที่บริษัทจะจัดเตรียมไวเพ่ือบริการตามจุดตางๆ  
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การใชรหัสคิวอาร (QR Code) สําหรับดาวนโหลด 

รายงานประจําป 2564 

 

ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย โดยบรษิัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน 

หลักทรัพยไดพัฒนาระบบเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ สงเอกสารการประชุมผูถือหุนและรายงาน

ประจําปในรปูแบบอิเล็กทรอนิกสผานรหัสคิวอาร (QR Code) ใหผูถือหุนสามารถเรียกดขูอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูลผาน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยหมายเลขที่ 2) ตามขั้นตอน

ตอไปนี้ 

 

 

 

1. เปดกลอง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หันกลองถายรูปบนมือถือสองไป) ที่ QR Code 

3. หนาจอจะมขีอความ (Notification) ขึ้นมาดานบน ใหกดที่ขอความน้ัน เพื่อดขูอมูลประกอบการประชุม 

หมายเหตุ:  กรณีที่ไมมีขอความ (Notification) บนมือถือ ผูถือหุนสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 

(Application) อื่น ๆ เชน QR CODE READER, Facebook และ Line เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับระบบ iOS และระบบ Android 
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แผนท่ีโดยสังเขปของสถานที่ทําการถายทอดสดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 


