คำชี้แจง ขั้นตอนกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะและ เอกสำรจำเป็ นทีต่ ้ องใช้ ในวันประชุม
ขั้นตอนกำรเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
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เมื่อเลิกประชุม ขอให้ ทุกท่ านส่ งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้ กับเจ้ าหน้ าที่ เพื่อใช้ ในการตรวจสอบคะแนน
สิ่งที่ส่งมำด้วย 6 หน้ ำ 1

คำชี้แจง ขั้นตอนกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะและ เอกสำรจำเป็ นทีต่ ้ องใช้ ในวันประชุม
บริ ษทั จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ใหญ่ บริ ษทั สาลี่อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 18 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120
หนังสื อมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรื อ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ น
ผูล้ งทุ นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน {Custodian} ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น) เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแทน โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 5)
ทั้งนี้ ในกรณี ตอ้ งการหนังสื อมอบฉันทะเพิ่มเติ ม แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถ Download แบบ
หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.saleeprinting.com
วิธีมอบฉันทะ
1. เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิ สระของบริ ษทั คนใดคนหนึ่ ง โดยกาเครื่ องหมาย  พร้ อมระบุ รายละเอี ยดของบุ คคลที่ ผูถ้ ื อหุ ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมาย  หน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริ ษทั ระบุ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียว
ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ในหนังสื อมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ผูม้ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ และผู ้ถือหุ ้นจะต้องมอบ
ฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้
เอกสำรทีผ่ ้เู ข้ ำร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนกำรเข้ ำร่ วมประชุม
 ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำ
- กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดิ นทาง หากมี การเปลี่ ยนชื่ อ -นามสกุล ให้ยื่น
หลักฐานประกอบด้วย
- กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
1) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข หรื อ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ ง ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
2) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ
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คำชี้แจง ขั้นตอนกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะและ เอกสำรจำเป็ นทีต่ ้ องใช้ ในวันประชุม


ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
- กรณี ผแู ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง
1) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข หรื อ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ งซึ่ งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
2) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนา โดยผูแ้ ทนนิติบุคคล
3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล
- กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
1) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข หรื อ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ งซึ่ งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็ นผูม้ อบฉันทะและ ผูร้ ับมอบฉันทะ
2) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ)
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ มีอานาจกระทาการแทนนิ ติ
บุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
3) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ

กำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ่ มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิ ดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุม
ใหญ่ บริ ษทั สาลี่อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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หลักเกณฑ์ ในกำรออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
วาระทัว่ ไป
1) การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยการนับคะแนนเสี ยงจากหนังสื อมอบฉันทะเมื่อลงทะเบี ยน
และ/หรื อ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมโดยให้นบั หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยงซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
2) ในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น หาก
ผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรื อในกรณี ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากที่ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตั้งกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20 กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ใน
กรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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คำชี้แจง ขั้นตอนกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะและ เอกสำรจำเป็ นทีต่ ้ องใช้ ในวันประชุม
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
กำรนับคะแนนเสียงและแจ้ งกำรนับคะแนน
ประธานที่ประชุมหรื อผูด้ าเนินการประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม
โดยเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระจากคะแนนเสี ยงในหนังสื อมอบฉันทะเมื่อลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุม
และ/หรื อ จากบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผูถ้ ือหุน้ เฉพาะในกรณี ที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสี ยง โดยจะนับคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ
ก่ อนเสร็ จสิ้ นวาระนั้นๆ ทั้งนี้ จานวนผูถ้ ื อหุ ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่ องจากอาจมีผูถ้ ือหุ ้นบางท่านเข้ามาประชุม
เพิ่มเติมหรื อกลับก่อน
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