หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากรแสตมป์ 20 บาท

เขียนที่
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษทั สาลี่ พริ้ นท์ติ้ง จากัด (มหาชน) บริษทั )
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
 หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี้
เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้ านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8)
1. ชื่อ
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ______________________________ ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
2. หรือมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1092/276 หมู่ท่ี 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ หรือ
2. นายสุพจน์ แก้ วมณี
กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
่
อยู่บ้านเลขที 187/462 ซ.รามคาแหง 34(เกศรี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ หรือ
3. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการอิสระ อายุ 59
ปี
อยู่บ้านเลขที่ 301/177 ซ.รามคาแหง 68 (สุภาพงษ์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เลขที่ 18 หมู่
10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงนาม

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงนาม

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 5 หนังสื อมอบฉันทะ

อากรแสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เขียนที่
วันที่

(1)

เดือน

ข้ าพเจ้ า

พ.ศ.
สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่
(2)

(3)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษทั สาลี่ พริ้ นท์ตงิ้ จากัด (มหาชน) (บริษทั )
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้นสามัญ
 หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น
หุ้น

เสียง ดังนี้

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8.)
1. ชื่อ
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน _________________________ ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ

2. หรือมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1092/276 หมู่ท่ี 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ หรือ
2. นายสุพจน์ แก้ วมณี
กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 187/462 ซ.รามคาแหง 34(เกศรี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ หรือ
3. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 301/177 ซ.รามคาแหง 68 (สุภาพงษ์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เลขที่ 18 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
(3)
ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561
-วาระนี้ เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน –
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริษทั สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 และการจ่ ายเงินปั นผล
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระ
 (ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 5 หนังสื อมอบฉันทะ

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
(2) นายสุพจน์ แก้ วมณี
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
(3) นายทนง อัศวกาญจน์
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
วาระที่ 6
 (ก)
 (ข)
วาระที่ 7
 (ก)
 (ข)
วาระที่ 8
 (ก)
 (ข)
วาระที่ 9

เสียง  งดออกเสียง

เสียง  งดออกเสียง
เสียง  งดออกเสียง
เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงข้อบังคับบริษทั และการเปลีย่ นแปลงตราประทับบริษทั
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2562
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือฉันทะนี้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้ องและไม่ใช่ เป็ น
การลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีท่ขี ้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณา
และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีท่ผี ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถอื เสมือนว่าข้ าพเจ้ า
ได้ กระทาเองทุกประการ
ลงนาม

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงนาม

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) ได้
3. ในกรณีท่มี ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ข. ตามแนบ

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 5 หนังสื อมอบฉันทะ

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั สาลี่ พริ้ นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน) เลขที่ 18 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อ่นื ด้ วย
**************************************************
วาระที่………

เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………
.

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
วาระที่……….

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………
.

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
วาระที่………

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………….......
.

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ

ลงนาม

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงนาม

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 5 หนังสื อมอบฉันทะ

สาหรับกรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่งตั้งให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เขียนที่
วันที่

(1)

เดือน

ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
สานักงานตั้งอยู่เลขที่
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษทั สาลี่ พริ้ นท์ติ้ง จากัด(มหาชน) (บริษทั )
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

พ.ศ.

เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8)
1. ชื่อ
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
2. หรือมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ
อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1092/276 หมู่ท่ี 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ หรือ
2. นายสุพจน์ แก้ วมณี
กรรมการอิสระ
อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 187/462 ซ.รามคาแหง 34(เกศรี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ หรือ
3. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
กรรมการอิสระ
อายุ
59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 301/177 ซ.รามคาแหง 68 (สุภาพงษ์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เลขที่ 18 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ท้งั หมด
เสียง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับรอบปี 2561

เสียง  งดออกเสียง

-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน –
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั ิและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริษทั สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ก)
ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)
ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
วาระที่ 4
พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 และการจ่ ายเงินปั นผล
 (ก)

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 5 หนังสื อมอบฉันทะ

เสียง

เสียง

 (ข)

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย

เสียง  งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระ
 (ก)
ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)
ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
หรือ
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
(2) นายสุพจน์ แก้ วมณี
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
(3) นายทนง อัศวกาญจน์
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มตั ิเปลีย่ นแปลงข้อบังคับบริษทั และการเปลีย่ นแปลงตราประทับบริษทั
 (ก)
ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)
ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
พิจารณาอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562
วาระที่ 7
 (ก)
ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)
ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
วาระที่ 8
 (ก)
ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)
ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
วาระที่ 9

เสียง

เสียง

เสียง
เสียง
เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 (ก)
 (ข)
(5)
(6)

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉั นทะในวาระใดที่ไ ม่ เป็ นไปตามที่ร ะบุ ไว้ ในหนั งสือฉั นทะนี้ ให้ ถือว่ าการลงคะแนนเสียงนั้ น ไม่ ถูกต้ องและไม่ ใช่ เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
ในกรณีท่ ขี ้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ ที ่ ปี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุ ไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีท่ มี ีการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงหรือเพิ่ มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ ู รับมอบฉั นทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีท่ ผี ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุก
ประการ
ลงนาม
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงนาม
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้ เฉพาะกรณีท่ผี ้ ูถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการ ลงคะแนนเสียงได้
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีท่วี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 5 หนังสื อมอบฉันทะ

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั สาลี่ พริ้ นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน) เลขที่ 18 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อ่นื ด้ วย
**********************************************
วาระที่

. เรื่อง

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
วาระที่

เสียง

. เรื่อง

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
วาระที่

. เรื่อง

เสียง
.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ

ลงนาม

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงนาม

ผู้รับมอบฉัน
(

)

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 5 หนังสื อมอบฉันทะ

เสียง

