สำหรับกรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝำกและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

ข้าพเจ้า
I/ We
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่
The register’s office
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
as being the custodian of
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั สาลี่พริ้นท์ต้ งิ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
being a shareholder of Salee Printing Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิ้นรวม
holding the total amount of
 หุน้ สามัญ
ordinary share
 หุน้ บุริมสิทธิ
preference share

(2)

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
shares and having the right to vote equals to votes as follows:
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and having the right to vote equals to
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and having the right to vote equals to

เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8)
Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details
as shown in the Attachment no 8)
1.

ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

2. หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
Or appoint the audit committee
1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
กรรมการอิสระ
อายุ
Mr.Suchat Boonbanjerdsri Independent Director
age
อยู่บา้ นเลขที่ 1092/276 หมูท่ ่ี 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
Address: 1092/276 Moo 12 Kwang Bangna , Bangna district Bangkok
2. นายสุพจน์ แก้วมณี
กรรมการอิสระ
อายุ
Mr.Supoj Kaewmanee
Independent Director
age

60
หรือ
or
59

ปี
years

ปี
years
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อยู่บา้ นเลขที่ 11/445-446 อาคารลุมพินีวลิ ล์ รามคาแหง 44 ซ.รามคาแหง 44 (เลิศนิมติ ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือ
Address: Address: 11/445-446 Lumpini Ville Soi Ramkhamhaeng 44 (Loet Nimit), Hua Mak, Bang Kapi,
Bangkok or
3. นางวรางคณา
กัลยาณประดิษฐ
กรรมการอิสระ
อายุ
59
ปี
Mrs. Warangkana Kalayanapradit
Independent Director
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ 1899/161 หมูบ่ า้ นเพอร์เฟค-เพลส ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Address: 1899/161 Perfect Place Srinakarin-Romklao Khlong Song Ton Nun, Lat Krabang, Bangkok
คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั สาลี่ พริ้นท์ต้ งิ จากัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน
เวลา และสถานทีอ่ น่ื ด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2020 to be held on Tuesday
April 23, 2020 at 10.00 a.m. at conference room Salee Printing. Public Company Limited 19 Moo 10 Tambol Klong Si, Amphur Klong Luang, Pathumthani
or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)
วาระที่ 1
Agenda No.1

ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
To consider and acknowledge the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of the year 2019.

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ประจาปี 2562
Agenda No.2
To acknowledge the report of the Board on operation results of the Company for the 2019.
-วาระนี้เป็ นวาระเพือ่ ทราบจึงไม่มกี ารลงคะแนน –
- This agenda item is for acknowledgement and no casting of vote วาระที่ 3
พิจารณาอนุ มตั ิและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริษทั สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda No.3
To Approve and certify the statement of financial position and the auditor's report for year ended 31 December 2019.
 (ก)
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข)
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 4
Agenda No.4

พิจารณาอนุ มตั ิงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2562
To propose 2020 Annual General Meeting of Shareholders to approve Dividend Omission for 2019.

 (ก)
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข)
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 5
พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ ตาแหน่ งตามวาระ
Agenda No.5 To approve the appointment of the directors to replace those retiring by rotation.
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Appoint all the nominated candidates as a whole
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
votes
Disapprove
หรือ
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Appoint an individual candidate

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

(1) นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
Mr.Suchart Chivapornthip
 เห็นด้วย
Approve
(2) นายสาทิส ตัตวธร
Mr.Sathit Tatawatorn
 เห็นด้วย
Approve

(3) นายธนะชัย สันติชยั กูล
Mr.Thanachai Santichaikul
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
วาระที่ 6
พิจารณาอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 256
Agenda No.6
To approve the remuneration of directors for the year 2020
 (ก)
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข)
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

เสียง
votes
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พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 256
To appoint external auditors and fix their remuneration for the year 2020.

วาระที่ 7
Agenda No.7
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove Abstain

วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8
Other businesses (if any).
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5)
การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนน
เสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
(6)

ในกรณี ท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณี ท่ที ่ปี ระชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the meeting considers or passes
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendments or additions of any facts, the proxy
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดทีผ่ ู ้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี ูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be
deems as having been carried out by myself / ourselves in all respects.
ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(

)

(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ / Remark
1.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in
Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
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2.

หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian

3.

ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคน
เพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than
one proxy holder in order to split votes.

4.

วาระการเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

5.

ในกรณีทว่ี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex
attached to Proxy Form C.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Supplemental Proxy (Form C.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สาลี่พริ้นท์ต้ ิง จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Salee Printing Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั สาลี่ พริ้นท์ต้ ิง จากัด (มหาชน) เลขที่ 19
หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลือ่ นไปใน วัน เวลา และ สถานที่อ่นื ด้วย
For the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2016 to be held on Tuesday April 26, 2016 at 9.00 a.m. at conference
room Salee Industry Public Company Limited 18 Moo 10 Tambol Klong Si, Amphur Klong Luang, Pathumthani or such other date, time and
place as the meeting may be adjourned.
**********************************************
. เรื่อง

วาระที่
Agenda No.

.

Subject
.
:

.

 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

. เรื่อง

วาระที่
Agenda No.

เสียง
votes
.

Subject
.
:

.

 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects.
ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(

)

(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
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