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เอกสารแนบ 7 
แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

เขียนที่ ................................................................ 

วนัที…่….. เดือน............................. พ.ศ………… 

(1) ข้าพเจ้า ...................................................................................................................... สญัชาติ................................... 

อยูบ้่านเลขที่.......................... หมูที่.่........................... ซอย...................................................... ถนน..................................................... 

ต าบล/แขวง......................................... อ าเภอ/เขต....................................... จงัหวดั....................................... รหสัไปรษณีย์................. 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม……………………………….. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................ เสียง ดงันี  ้

         หุ้นสามญั ............................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................. เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

1. ………………………..………………………………………………………………. อาย.ุ..................................... ปี 

อยูบ้่านเลขที่.......................... หมูท่ี่............................ ซอย...................................................... ถนน..................................................... 

ต าบล/แขวง......................................... อ าเภอ/เขต....................................... จงัหวดั....................................... รหสัไปรษณีย์................. 

2. ………………………..………………………………………………………………. อาย.ุ..................................... ปี 

อยูบ้่านเลขที่.......................... หมูท่ี่............................ ซอย...................................................... ถนน..................................................... 

ต าบล/แขวง......................................... อ าเภอ/เขต....................................... จงัหวดั....................................... รหสัไปรษณีย์................. 

3. ………………………..………………………………………………………………. อาย.ุ..................................... ปี 

อยูบ้่านเลขที่.......................... หมูท่ี่............................ ซอย...................................................... ถนน..................................................... 

ต าบล/แขวง......................................... อ าเภอ/เขต....................................... จงัหวดั....................................... รหสัไปรษณีย์................. 

 4.     พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 71  ปี 

99/9  ถ.สโุขทยั  แขวงดสุิต  เขตดสุิต  กรุงเทพมหานคร     หรือ 

   5.     พล ต.ท.ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์  กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ 64  ปี 

13 อย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร   หรือ 

   6.     นางสาวสวุรรณี  ลิมปนวงศ์แสน  กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ 50  ปี 

750 ถ.ทนรัุตน์ แขวงทุง่วดัดอน  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2558 วนัที่  23  เมษายน  2558  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ บมจ.สาลี่ คลัเลอ่ร์  เลขที่ 858 หมูท่ี่ 2  ซอย 1C/1  ต าบลบางปใูหม ่ 

อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  จงัหวดัสมทุรปราการ หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1:  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระที่ 2:  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระที่ 3:  พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี สิน้สดุ ณ  

          วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระที่ 4:  พิจารณาไมจ่ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจา่ยเงินปันผล 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระที่ 5:  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระที่ 6:  พิจารณาอนมุตัิการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระที่ 7:  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2558 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียง

นัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุ

มีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ

ฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

      ลงช่ือ ........................................................... ผู้มอบฉันทะ 

              (..........................................................) 

      ลงช่ือ ........................................................... ผู้ รับมอบฉันทะ 

              (..........................................................) 

      ลงช่ือ ........................................................... ผู้ รับมอบฉันทะ 

              (..........................................................) 

      ลงช่ือ ........................................................... ผู้ รับมอบฉันทะ 

              (..........................................................) 

 

หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

  




