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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

วันที่..................เดือน..................................พ.ศ.....................

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

 ถนน.................................................ตำาบล/แขวง......................................................อำาเภอ................................................

 จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..............................

(2)   เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) 

 โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม.........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................เสียง  ดังนี้ 

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

    อยู่บ้านเลขที่.......................ถนน.......................................................ตำาบล/แขวง............................................

    อำาเภอ/เขต....................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์...............หรือ

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

   อยู่บ้านเลขที่.......................ถนน.......................................................ตำาบล/แขวง.............................................

   อำาเภอ/เขต....................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์................หรือ

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

   อยู่บ้านเลขที่.......................ถนน.......................................................ตำาบล/แขวง.............................................

   อำาเภอ/เขต........................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์...................

    4.  พล ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ  67  ปี

  13 ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร    หรือ

    5.  พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์  กรรมการตรวจสอบ  อายุ  74  ปี

  99/9 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร     หรือ

    6. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ  อายุ  53  ปี

  750 ถ.ทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา

ปี 2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 ตำาบลบางปูใหม่  

อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

 วาระที่ 3 : รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2560

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

 วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบบัญชีกำาไร ขาดทุนประจำาปี  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

 วาระที่ 5 :  พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรสำารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำาปี 2560

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

 วาระที่ 6 :  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำาปี 2561

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

 วาระที่ 7 :  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

 วาระที่ 8 :  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2561

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น 

 ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี 

 การพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง 

 ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทำาไปในการประชุม เวน้แตก่รณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉันทะ 

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

       ลงชื่อ...............................................................ผู้มอบฉันทะ

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

       ลงชื่อ...............................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

      

        ลงชื่อ...............................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

      

        ลงชื่อ...............................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ

 1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 

  แบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อ 

  แบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
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