สาหรับกรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form c.)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

(1)

(2)

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I/We
nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่
Address
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั สาลีพ่ ริ้นท์ ติง้ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
being a shareholder of Salee Printing Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
holding the total amount of
shares and having the right to vote equals to votes as follows:
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
ordinary share
shares and having the right to vote equals to
votes
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
preference share
shares and having the right to vote equals to
votes
ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8.)
Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details
as shown in the Attachment no 8.)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age years, residing at
ถนน _________________________ ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Postal Code
or
2. หรื อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
Or appoint the audit committee

1. ชื่อ

1. พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุ จิรวงศ์

ประธานกรรมการบริ ษทั และ กรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี

Pol.Mai.Gen.Turdsak Rujiravong Chairman of the Executive Board / Independent Director

age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่ 173 ซ.เจริ ญพร 1 ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ
Address: 173 Soi Charoenporn 1, Pradipat Rd., Samsaen Nai, Phayathai, Bangkok
2. นางวรางคณา
Mrs.Warangkana

กัลยาณประดิษฐ
Kalayanapradit

กรรมการอิสระ
Independent Director

อายุ
age

62

ปี
years

อยูบ่ า้ นเลขที่ 1899/161 หมู่บา้ นเพอร์ เฟค-เพลส ถนนศรี นคริ นทร์ -ร่ มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
Address: 1899/161 Perfect Place Srinakarin-Romklao Khlong Song Ton Nun, Lat Krabang, Bangkok
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2565 ใน
วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริ ษทั สาลี่ พริ้ นท์ติ้ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2022 to be held on Tuesday April 26,
2022 at 10.00 a.m. at conference room Salee Printing. Public Company Limited 19 Moo 10 Tambol Klong Si, Amphur Klong Luang, Pathumthani or such other
date, time and place as the meeting may be adjourned.
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
วาระที่ 1
Agenda No.1
 (ก)
(a)

 (ข)
(b)

วาระที่ 2
Agenda No.2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
To consider and acknowledge the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of the year 2021.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณารับรองผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับรอบปี 2564
Consider certifying the Company's operating results for the year 2021
-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน –
- This agenda item is for acknowledgement and no casting of vote –

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษทั สิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No.3
To consider , approve and certify the statement of financial position and the Company's auditor's report
ending as of December 31, 2021
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข)
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2564
Agenda No.4
To consider and approve the omission of dividend payment For the operating results of the year 2021
 (ก)
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข)
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาแหน่ งตามวาระ
Agenda No.5 To consider and approve the appointment of the directors to replace those retiring by rotation.
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appoint all the nominated candidates as a whole
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
Approve
votes
Disapprove

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes Abstain

เสี ยง
votes

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes Abstain

เสี ยง
votes

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes Abstain

เสี ยง
vote

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes Abstain

เสี ยง
votes

หรื อ
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appoint an individual candidate
(1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
Mr.Suchat Boombanjerdsri
 เห็นด้วย
Approve
( 2 ).นายสุพจน์ แก้วมณี
Mr.Supoj Kaewmanee
 เห็นด้วย
Approve
( 3 ) นายทนง อัศวกาญจน์
Mr.Tanong Asawakarn
 เห็นด้วย
Approve

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565
วาระที่ 6
To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year 2022
Agenda No.6
 (ก)
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข)
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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(b)

The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Agenda No.7
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรับปี 2565
To consider and approve the appointment of auditors and determine the audit fee for the year 2022.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8
รับทราบการให้ สัตยาบันการแก้ ไขวัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิม่ ทุนของบริษทั
Agenda No. 8 To Acknowledgment of the ratification of the amendment to the purpose of utiliaing the Company's
-วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ มีการลงคะแนน –
- This agenda item is for acknowledgement and no casting of vote –
วาระที่ 9
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda No. 9
Other businesses (if any).
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5)

(6)

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลง
มติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the conference considers or passes resolutions
in any matters other than those specified above, including in case there is any amendments or additions of any facts, the proxy shall have the right to
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระทาเองทุกประการ
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Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deems as
having been carried out by myself / ourselves in all respects.
ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลาย
คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many
proxies for splitting votes.
2. ผูถ้ ือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจานวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those
specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ตาม
แบบ ข. ตามแนบ
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy can state other agenda by using the
Supplemental Proxy Form B. as attached.
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