
 

 
 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
  

   เขียนท่ี....................................................................................... 
   วนัท่ี .................... เดือน ……........................... พ.ศ. …................... 

 
(1) ขา้พเจา้...............................................................................................สัญชาติ...............................

อยูบ่า้นเลขท่ี.....................................ถนน........................................ต าบล/แขวง...............................................
อ าเภอ/เขต........................................... จงัหวดั............................................... รหสัไปรษณีย.์........................... 

 
(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ…………..................................โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม.......................หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสียง หุน้สามญั.................................................หุน้
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
  1. ช่ือ......................................................................... อาย.ุ................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี................................
ถนน..................................ต าบล/ แขวง......................................อ าเภอ/เขต...................................................... 
จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์..........................  หรือ 
  2. ช่ือ......................................................................... อาย.ุ................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี................................
ถนน..................................ต าบล/ แขวง......................................อ าเภอ/เขต...................................................... 
จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์..........................  หรือ 
  3. ช่ือ......................................................................... อาย.ุ................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี................................
ถนน..................................ต าบล/ แขวง......................................อ าเภอ/เขต...................................................... 
จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์..........................  หรือ 
  4. ช่ือ......................................................................... อาย.ุ................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี................................
ถนน..................................ต าบล/ แขวง......................................อ าเภอ/เขต...................................................... 
จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์..........................  หรือ 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ลงทะเบียนเวลาเวลา 9.00 น. 
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และเร่ิมประชุมเวลา 10.00 ณ หอ้งประชุมใหญ่ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 2    
ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี 
ดงัน้ี 
 
วาระที ่1  ประธานแจ้งทราบ 
 
วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  เม่ือวนัที ่22 เมษายน 2556 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
วาระที ่3  รับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2556 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2557 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
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       เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2557 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 257,083,334 บาท เป็น 652.343,752 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวน 395,260,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือช าระคืนเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษัท  
(ทั้งนี ้ขึน้อยู่กบัการอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น) 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน (ทั้งนี ้ขึน้อยู่กบัการอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น) 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติ
จากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น) 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติอนุมัติวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) และ
วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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วาระที ่12  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผู ้
ถือหุน้ 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไว้
ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียง
ตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
          ลงช่ือ………………….........………..………ผูม้อบฉนัทะ 
      (…………………………………….....) 
 
 

  ลงช่ือ………………….........………..………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      (…………………………………….....) 
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน
เสียงได ้

2. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้  (2) หรือจะมอบฉนัทะเป็นบางส่วนนอ้ยกวา่
จ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) ก็ได ้
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