คำชี้แจง ขัน้ ตอนกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะและ เอกสำรจำเป็ นที่ต้องใช้ในวันประชุม
บริษัท ฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั สาลี่ พริน้ ท์ต้งิ จากัด (มหาชน) ตัง้ อยู่เลขที่ 19 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120
หนังสือมอบฉันทะ
บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้
เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน {Custodian} ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ที่
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทั ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แทน โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5)
ทัง้ นี้ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิม่ เติม แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผูถ้ อื หุน้ สามารถ Download แบบ
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ท่ี www.saleeprinting.com
วิ ธีมอบฉันทะ
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่ บรรลุนิตภิ าวะแล้วตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมาย  พร้อมระบุรายละเอียดของบุคคลทีผ่ ู้ถอื หุน้
ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมาย  หน้าชื่อกรรมการอิสระตามทีบ่ ริษทั ระบุ โดยเลือกเพียงบุคคล
เดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ผูม้ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถอื หุน้ จะต้องมอบ
ฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะน้อยกว่าจานวนทีต่ นถืออยู่ได้
เอกสำรที่ผเู้ ข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนกำรเข้ำร่วมประชุม
 ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดำ
- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ยี งั ไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หากมีการเปลีย่ นชื่อ -นามสกุล
ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2) สาเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ

สิ่ งที่ ส่งมำด้วย 6 หน้ ำ 1

คำชี้แจง ขัน้ ตอนกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะและ เอกสำรจำเป็ นที่ต้องใช้ในวันประชุม


ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติบุคคล
- กรณีผแู้ ทนของผูถ้ อื หุน้ (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งซึง่ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสาเนา โดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
3) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
- กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งซึง่ กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) เป็ นผูม้ อบฉันทะและ ผูร้ บั มอบฉันทะ
2) ส าเนาหนั ง สือ รับ รองการจดทะเบีย นนิ ติบุ ค คลของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง รับ รองส าเนาโดยผู้แ ทนนิ ติบุ ค คล
(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอานาจกระทา
การแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
3) สาเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะและลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
บริษัทจะเริม่ ตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิ ดรับลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 08.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ต้งิ จากัด (มหาชน) ตัง้ อยู่เลขที่ 19 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120
หลักเกณฑ์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
วาระทัวไป
่
1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน
และ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ในทีป่ ระชุมโดยให้นับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียงซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รบั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรือในกรณี ท่ปี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงคะแนนได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 20 กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังนี้
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
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คำชี้แจง ขัน้ ตอนกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะและ เอกสำรจำเป็ นที่ต้องใช้ในวันประชุม
กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน
ประธานที่ประชุมหรือผู้ดาเนินการประชุมจะชี้แจงวิธีการนับ คะแนนเสียงให้ท่ปี ระชุมทราบก่อนเริ่มวาระการ
ประชุม โดยเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม และ/หรือ จากบัตรลงคะแนนทีส่ ่งมาจากผูถ้ อื หุน้ เฉพาะในกรณีทไ่ี ม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยจะนับคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ี
ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้ วาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้จานวนผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผถู้ อื หุน้ บาง
ท่านเข้ามาประชุมเพิม่ เติมหรือกลับก่อน

สิ่ งที่ ส่งมำด้วย 6 หน้ ำ 3

