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เอกสารแนบ 8 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี ................................................................ 

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

(1) ข้าพเจ้า ...................................................................................................................... สัญชาติ................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ท่ี............................ ซอย...................................................... ถนน..................................................... 

ต าบล/แขวง......................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวดั....................................... รหัสไปรษณีย์.................  

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สาล่ี คัลเลอ่ร์ จ ากัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม……………………………….. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................ เสียง ดังนี  ้

         หุ้นสามัญ ............................................ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................. เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

1. ………………………..………………………………………………………………. อายุ...................................... ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ท่ี............................ ซอย...................................................... ถนน..................................................... 

ต าบล/แขวง......................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวดั....................................... รหัสไปรษณีย์. ................ 

2. ………………………..………………………………………………………………. อายุ...................................... ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ท่ี............................ ซอย...................................................... ถนน.................. ................................... 

ต าบล/แขวง......................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวดั....................................... รหัสไปรษณีย์................. 

3. ………………………..………………………………………………………………. อายุ...................................... ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ท่ี............................ ซอย...................................................... ถนน.....................................................  

ต าบล/แขวง......................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวดั....................................... รหัสไปรษณีย์................. 

 4.     พล ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ  66  ปี 

13  ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร   หรือ 

 5.     พลเอกสมทัต  อัตตะนนัทน์  กรรมการตรวจสอบ  อายุ  73  ปี 

99/9  ถ.สโุขทัย  แขวงดุสติ  เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร     หรือ 

   6.     นางสาวสวุรรณี  ลมิปนวงศ์แสน  กรรมการตรวจสอบ  อายุ  52  ปี 

750 ถ.ทนุรัตน์ แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2560 วนัท่ี  24  เมษายน  2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ บมจ.สาล่ี คัลเลอ่ร์  เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 2  ซอย 1C/1  ต าบลบางปใูหม่  อ าเภอ

เมืองสมทุรปราการ  จงัหวดัสมทุรปราการ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดังนี  ้

วาระท่ี 2:  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี  ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระท่ี 3:  รับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี  ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4:  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีก าไร ขาดทุนประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี  ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระท่ี 5:  พิจารณาจดัสรรส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี  ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระท่ี 6:  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี  ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7:  พิจารณาอนุมัติการจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี  ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระท่ี 8:  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี  ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนี  ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้

ไม่ถูกต้อง และไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี

การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  

 

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

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

      ลงช่ือ ........................................................... ผู้รับมอบฉันทะ  

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

      ลงช่ือ ........................................................... ผู้รับมอบฉันทะ  

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

      ลงช่ือ ........................................................... ผู้รับมอบฉันทะ  

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

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

  




