
           บริษทั สาลี�อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ � หน้าที� 1 

                                                                                                                                                 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A 

เขียนที�................................................................. 
                                                                   Written at 

วนัที�..............เดือน...................................พ.ศ.................. 
                                                                                                                    Date                Month                                       Year            

(()   ข้าพเจ้า.............................................................................................สญัชาติ..................อยูบ้่านเลขที�......................... 
 I / We                   Nationality                  Residing at 

ถนน.................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.............................................. 
Road                  Sub-district                              District 

จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์............................. 
Province            Postal Code 

(L)   เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท  สาลี�อ ุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) / Being a shareholder of Salee Industry Public  

       Company Limited. (“The Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทั Xงสิ Xนรวม......................................หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................เสยีง  ดงันี X  
holding the shares in the total amount of                      shares, and having the right to vote equals to                              votes as follows:- 

 หุ้นสามญั..................................................หุ้น   ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................เสยีง 
 Ordinary share                                               shares   having the right to vote equals to                      votes 

หุ้นบริุมสทิธิ..............................................หุ้น    ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................เสยีง 
Preterence share              shares   having the right to vote equals to                 votes 

(b)   ขอมอบฉนัทะให้  (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)  
         Hereby appoint to   (The Shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy) 

   (.   ชื�อ........................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
        Name                                                                                                                       age                               years      

   อยูบ้่านเลขที�.....................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.............................................. 
       Residing at                            Road                                                               Sub-district   

   อําเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์...................หรือ 
      District                           Province                                                   Postcal Code                       or 

 L.   มอบฉนัทะให้ กรรมการอ ิสระ ของบริษัท  /  Appoint the Independent Director.   

1)  พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ อาย ุhL ปี 
    Air Chief Marshal Bureerat Rattanvanich  Chairman of Board of Director / Independent Director   72 Years old. 

2)  นายพฒันา อศัวนิเวศน์  กรรมการอิสระ   อาย ุ lm ปี 
      Mr.Pathana Assawaniwest                 Independent Director    68 Years old. 

โดยมีประวติัของแต่ละท่านตามเอกสารแนบ � / With the history of each person as per attachment 6. 

คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี Lqlb ในวันพุธที� Lr กรกฎาคม Lqlb เวลา (b.bt น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี� พริ Xนท์ติ Xง จํากัด 
(มหาชน) เลขที� (r หมู ่(t ตําบลคลองสี� อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of the shareholders for year 2020 to be held on 
Wednesday July 29, 2020 at 01.30 p.m. at Salee Printing Public Company Limited, Meeting room, 19 Moo 10 Tambol Klong Si, Amphur 
Klong Luang, Pathumthani or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

 
อากรแสตมป์ Lt บาท 
Duty Stamp 20 Baht 
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 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั Xน ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any action taken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects. 

 
 

ลงชื�อ.........................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
Signature                                                                                Grantor   

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

ลงชื�อ.........................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
Signature                                                                                Grantor   

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

   ลงชื�อ.........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature                                                                               Grantee   

          (..............................................................................)    
 
หมายเหตุ  ผู้ถือหุ้นที5มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื5อแยกลงคะแนนเสียงได้   
Note: A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the 
number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Proxy Fom B.  

เขียนที�................................................................. 
                                                                     Written at 

วนัที�..............เดือน...................................พ.ศ.................. 
                                                                                                                     Date                Month                                       Year            

(()   ข้าพเจ้า.............................................................................................สญัชาติ..................อยูบ้่านเลขที�......................... 
 I / We                   Nationality                 Residing at 

ถนน.................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.............................................. 
Road                 Sub-district                                              District 

จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................. 
Province                      Postal Code 

(L)   เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท  สาลี�อ ุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) / Being a shareholder of Salee Industry Public  

       Company Limited. (“The Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทั Xงสิ Xนรวม.......................................หุ้น   และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง  ดงันี X  
holding the shares in the total amount of                      shares, and having the right to vote equals to                             votes as follows:- 

 หุ้นสามญั...................................................หุ้น    ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................เสยีง 
 Ordinary share                                                  shares   having the right to vote equals to                     votes 

หุ้นบริุมสทิธิ...............................................หุ้น     ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................เสยีง 
Preterence share                 shares    having the right to vote equals to                 votes 

(b)   ขอมอบฉนัทะให้  (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)  
         Hereby appoint to   (The Shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy) 

   (.   ชื�อ........................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
        Name                                                                                                                      age                              year      

   อยูบ้่านเลขที�.....................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.............................................. 
       Residing at                           Road                                                                Sub-district   

   อําเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์...................หรือ 
      District                           Province                                                 Postcal Code                          or 

 L.   มอบฉนัทะให้ กรรมการอ ิสระ ของบริษัท  /  Appoint the Independent Director.   
1)  พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ อาย ุhL ปี 
    Air Chief Marshal Bureerat Rattanvanich  Chairman of Board of Director / Independent Director  72 Years old 

2)  นายพฒันา อศัวนิเวศน์  กรรมการอิสระ  อาย ุ lm ปี 
    Mr.Pathana Assawaniwest                Independent Director   68 Years old. 

  โดยมีประวติัของแต่ละท่านตามเอกสารแนบ � / With the history of each person as per attachment 6. 

คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี Lqlb ในวันพุธที� Lr กรกฎาคม Lqlb เวลา (b.bt น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี� พริ Xนท์ติ Xง จํากัด 
(มหาชน) เลขที� (r หมู ่(t ตําบลคลองสี� อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of the shareholders for year 2020 to be held on 
Wednesday July 29, 2020 at 01.30 p.m. at Salee Printing Public Company Limited, Meeting room, 19 Moo 10 Tambol Klong Si, Amphur 
Klong Luang, Pathumthani or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
 

 
อากรแสตมป์ Lt บาท 
Duty Stamp 20 Baht 
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 (�)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Xงนี X  ดงันี X 
         I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:- 

วาระท ี�  =  พ ิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นประจาํปี GHIG 
Agenda No.1  To Consider of the approval of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for year 2019. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท ี�  G  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี GHIG 
Agenda No.2  To acknowledge the company’s operating resulf for the year 2019. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท ี�  \  พ ิจารณาอนุมัต ิและรับรอง งบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีของบริษัทสาํหรับปี GHIG สิน̀สุดวนัท ี�  \= ธ ันวาคม GHIG 
Agenda No. 3  To consider for the approval of the balance sheet and the income statement for the year ended 31  
December 2019. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท ี�  e  พ ิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธ ิประจาํปี และการงดจ่ายเงนิปันผล 
Agenda No. 4  To Consider for the approval of appropriation of profits for the year 2019 and the dividend omission. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท ี�  H เรื�อง พ ิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพ ิ�มเติมข้อบังคับของบริษัท 
Agenda No.5 To consider for the amendment of the Company’s Articles of Association. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท ี�  I  พ ิจารณาแต่งตัง̀กรรมการแทนกรรมการท ี�ออกตามวาระ  
Agenda No.6  To consider for the approval of electing directors in replacement for the directors due to retire. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
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          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

  การแต่งตัง̀กรรมการแทนกรรมการท ี�ครบวาระท ัง̀ช ุด 
                           Election of all retired member of the Board of Directors     

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

  การแต่งตัง̀กรรมการเป็นรายบุคคล 
  Election of each retired member of the Board of Directors 

(1) นายไพฑูรย์  เลิศเพ ็ญเมธา  /  Mr.Paitoon  Lertpenmaetha   

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

(2) นายสุชาติ  จิวะพรทพิย์  /  Mr.Suchart  Chivapornthip 

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

(3) นายสุพจน์  สุนทรินคะ  /  Mr.Supoj  Soontarinka 

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท ี�  o  พ ิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี GHI\ 
Agenda No.7  To consider for the approval of the directors’ remuneration for the year 2020. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท ี�  q  พ ิจารณาแต่งตัง̀ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี GHI\ 
Agenda No.8  To consider for the approval of the appointment of the Company’s auditors and the auditor’s remuneration  
for year 2020. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท ี�  s  พ ิจารณาเรื�องอ ื�น ๆ  (ถ้ามี)........................................................................................... 
Agenda No.9  To consider other matters. (if any)  

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

(q)   การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี X ให้ถือวา่การลงคะแนน   
       เสยีงนั Xนไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
        Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as  
        my/our votes as a shareholder. 

(l)   ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที�ที�      
       ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือ     
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       เพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
         If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting   
        other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider   
        the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั Xน ให้ถือเสมอืนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention 

specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects 
 

ลงชื�อ...............................................................ผู้มอบฉนัทะ 
Signature                                                                                  Grantor   

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

ลงชื�อ...............................................................ผู้มอบฉนัทะ 
Signature                                                                                  Grantor   

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

ลงชื�อ...............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature                                                                                Grantee   

(.....................................................................) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที5มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื5อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its 
behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to 
separate the votes. 

2. วาระเลือกตัJงกรรมการสามารถเลือกตัJงกรรมการทัJงชุดหรือเลือกตัJงกรรมการเป็นรายบุคคล 
Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and 
election of the directors. 

3. ในกรณีที5มีวาระที5จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที5ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ5มเติมได้ใน
ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy 
Form B as attached. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Annex to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท สาลี�อ ุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Salee Industry Public Company Limited. 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี Lqlb ในวนัพธุที� Lr กรกฎาคม Lqlb เวลา (b.bt น. ณ ห้องประชมุใหญ่ บริษัท 
สาลี� พริ Xนท์ติ Xง จํากดั (มหาชน)  เลขที� (r หมู ่(t ตาํบลคลองสี�  อําเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทมุธานี หรือพงึเลื�อนไปในวนั เวลา 
และสถานที�อื�นด้วย / The Annual General Meeting of the Shareholders for year 2020 held on Wednesday July 29, 2020 at 01.30 p.m. 

at Salee Printing Public Company Limited, Meeting room, 19 Moo 10 Tambol Klong Si, Amphur Klong Luang, Pathumthani, or on such 
other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

วาระที� / Agenda...................... เรื�อง / Re:................................................................................. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการที�เห็นสมควร 
(a)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

                 appropriate in all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
        (b)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที� / Agenda...................... เรื�อง / Re:................................................................................. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการที�เห็นสมควร 
(a)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

 appropriate in all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
(b)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที� / Agenda...................... เรื�อง / Re:................................................................................. 
(ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการที�เห็นสมควร 
(a)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

                 appropriate in all respects. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
        (b)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที� / Agenda...................... เรื�อง / Re:................................................................................. 
(ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการที�เห็นสมควร 
(a)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

                 appropriate in all respects. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
        (b)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

         เห็นด้วย / Approve            ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 
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  สําหรับกรณีผู้ถือห ุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง̀ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ ร ับฝากและดูแลหุ้น 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand. 

 
 

 
                                                                                                                                                                           

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Proxy Form C. 

เขียนที�.............................................................. 
                                                                   Written at 

วนัที�..................เดือน...................................พ.ศ........................ 
                                                                                                          Date                    Month                                       Year            

(()   ข้าพเจ้า.......................................................................................สญัชาติ.......................อยูบ้่านเลขที�.......................... 
         I / We                                                                                                  Nationality                       Residing at     

ถนน.................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ................................................ 
Road                                                     Sub-district                                                             District  

จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย์.............................. 
Province                                                                  Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั / as being the custodian of................................................ 
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท สาลี�อ ุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) / being a shareholder of Salee Industry Public 

Company Limited. (“The Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทั Xงสิ Xนรวม.......................................หุ้น   และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง  ดงันี X  
Holding a total amount of                                                 shares, and having the right to vote equls to                             votes as follows:- 

 หุ้นสามญั...................................................หุ้น    ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................เสยีง 
 Ordinary share                                                  shares   having the right to vote equals to                     votes 

หุ้นบริุมสทิธิ...............................................หุ้น     ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................เสยีง 
Preterence share                 shares   having the right to vote equals to                 votes 

 (L)   ขอมอบฉนัทะให้  (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)  
         Hereby appoint to   (The Shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy) 

   (.   ชื�อ........................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
        Name                                                                                                                      age                              year      

   อยูบ้่านเลขที�.....................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.............................................. 
       Residing at                           Road                                                                Sub-district   

   อําเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์...................หรือ 
      District                           Province                                                 Postcal Code                          or 

 L.   มอบฉนัทะให้ กรรมการอ ิสระ ของบริษัท  /  Appoint the audit committee.   
1)  พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ อาย ุhL ปี 
    Air Chief Marshal Bureerat Rattanvanich  Chairman of Board of Director / Independent Director  72 Years old 

2)  นายพฒันา อศัวนิเวศน์  กรรมการอิสระ  อาย ุ lm ปี 
    Mr.Pathana Assawaniwest                Independent Director   68 Years old. 

  โดยมีประวติัของแต่ละท่านตามเอกสารแนบ � / With the history of each person as per attachment 6. 

คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี Lqlb  ในวันพุธที� Lr กรกฎาคม Lqlb เวลา (b.bt น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี� พริ Xนท์ติ Xง จํากัด 
(มหาชน) เลขที� (r หมู ่(t ตําบลคลองสี� อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

 
อากรแสตมป์ Lt บาท 
Duty Stamp 20 Baht 
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Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of the shareholders for year 2020 to be held on 
Wednesday July 29, 2020 at 01.30 p.m. at Salee Printing Public Company Limited, Meeting room, 19 Moo 10 Tambol Klong Si, Amphur 
Klong Luang, Pathumthani or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

(b)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั Xงนี X ดงันี X 
         I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:- 

มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั Xงหมดที�ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
To vote based on the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled. 

มอบฉนัทะบางสว่น คือ / To split the votes as follows:- 

หุ้นสามญั.......................................หุ้น  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้................................เสียง 
Ordinary                                               shares with the number of votes                                                   votes      

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั Xงหมด / Total voting rights are all.............................................................เสยีง / votes 
 (�)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Xงนี X ดงันี X 
        I / We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meetings as follows:- 

วาระท ี�  =  พ ิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นประจาํปี GHIG 
Agenda No.1  To Consider of the approval of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for year 2019. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

       เห็นด้วย..................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

วาระท ี�  G  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี GHIG 
Agenda No.2  To acknowledge the company’s operating resulf for the year 2019. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

       เห็นด้วย..................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

วาระท ี�  \  พ ิจารณาอนุมัต ิและรับรอง งบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทสาํหรับปี GHIG สิน̀สุดวันท ี�  \= ธ ันวาคม GHIG 
Agenda No. 3  To consider for the approval of the balance sheet and the income statement for the year ended 31  
December 2019. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

       เห็นด้วย..................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

วาระท ี�  e  พ ิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธ ิประจาํปี และการงดจ่ายเงนิปันผล 
Agenda No. 4  To Consider for the approval of appropriation of profits for the year 2019 and the dividend omission. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
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          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

       เห็นด้วย..................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

วาระท ี�  5 เรื�อง พ ิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพ ิ�มเติมข้อบังคับของบริษัท 
Agenda No.5 To consider for the amendment of the Company’s Articles of Association. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

       เห็นด้วย..................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

วาระท ี�  I  พ ิจารณาแต่งตัง̀กรรมการแทนกรรมการท ี�ออกตามวาระ 
Agenda No.6  To consider for the approval of electing directors in replacement for the directors due to retire. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

       เห็นด้วย..................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

  การแต่งตัง̀กรรมการแทนกรรมการท ี�ครบวาระท ัง̀ช ุด 
                           Election of all retired member of the Board of Directors     

   เห็นด้วย / Approve               ไมเ่ห็นด้วย / Disapprove             งดออกเสยีง /  Abstain 

  การแต่งตัง̀กรรมการเป็นรายบุคคล 
  Election of each retired member of the Board of Directors 

(1) ชื�อกรรมการ     นายไพฑูรย์  เลศิเพ ็ญเมธา  /  Mr.Paitoon  Lertpenmaetha   
       เห็นด้วย..................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

(2) ชื�อกรรมการ    นายสุชาติ  จวิะพรท ิพย์  /  Mr.Suchart  Chivapornthip 
       เห็นด้วย..................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

(3) ชื�อกรรมการ    นายสุพจน์  สุนทรินคะ  /  Mr.Supoj  Soontarinka 
       เห็นด้วย..................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

วาระท ี�  o  พ ิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี GHI\ 
Agenda No.7  To consider for the approval of the directors’ remuneration for the year 2020. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

       เห็นด้วย..................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 
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วาระท ี�  q  พ ิจารณาแต่งตัง̀ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี GHI\ 
Agenda No.8  To consider for the approval of the appointment of the Company’s auditors and the auditor’s remuneration  
for year 2020. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

       เห็นด้วย..................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

วาระท ี�  s  พ ิจารณาเรื�องอ ื�น ๆ ................................................................................................ 
Agenda No.9  To consider other matters (if any)  

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี X 
  (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

       เห็นด้วย..................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

        (q)   การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี X ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนั Xนไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
        Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as 
my/our votes as a shareholder. 

        (l)   ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที�ที�
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเตมิ
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
         If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting 
other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider  the 
matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั Xน เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention 
specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects 
 

ลงชื�อ...................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
Signature                                                                     Grantor   

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

ลงชื�อ...................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
Signature                                                                     Grantor   

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

  ลงชื�อ..................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature                                                                   Grantee 

      (.......................................................................)      
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หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีJใช้เฉพาะกรณีที5ผู้ถือหุ้นที5ปรากฏชื5อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัJง
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัJน 
This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a 
foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore. 

2. หลักฐานที5ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Evidence of documents required to be attached to the proxy form are: 

(`) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน(Custodian เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน) 
     A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf   
     of such shareholder; and 

(b) หนังสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน  
    A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a Custodian. 

3. ผู้ถือหุ้นที5มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื5อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its 
behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to 
separate the votes. 

4. วาระเลือกตัJงกรรมการสามารถเลือกตัJงกรรมการทัJงชุดหรือเลือกตัJงกรรมการเป็นรายบุคคล 
Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of  appointment and 
election of the directors. 

5. ในกรณีที5มีวาระที5จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที5ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ5มเติมได้ใน
ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy  
Form C as attached. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Annex to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท สาลี�อ ุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Salee Industry Public Company Limited. 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี Lqlb ในวนัพธุที� Lr กรกฎาคม Lqlb เวลา (b.bt น. ณ ห้องประชมุใหญ่บริษัท 
สาลี� พริ Xนท์ติ Xง จํากดั (มหาชน) เลขที� (r หมู ่(t ตาํบลคลองสี�  อําเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทมุธานี หรือพงึเลื�อนไปในวนั เวลา 
และสถานที�อื�นด้วย  / The Annual General Meeting of the Shareholders for year 2020 held on Wednesday July 29, 2020 at 01.30 p.m. 

at Salee Printing Public Company Limited, Meeting room, 19 Moo 10 Tambol Klong Si, Amphur Klong Luang, Pathumthani, or on such 
other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

วาระที� / Agenda...................... เรื�อง / Re:................................................................................. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
        (b)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

       เห็นด้วย..................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย..................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                   votes               Disapprove                    votes               Abstain                           votes 
 

วาระที� / Agenda...................... เรื�อง / Re:................................................................................. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
        (b)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

       เห็นด้วย..................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย..................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                    votes               Disapprove                    votes               Abstain                           votes 
 

วาระที� / Agenda...................... เรื�อง / Re:................................................................................. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
        (b)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

       เห็นด้วย..................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย..................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                   votes               Disapprove                    votes               Abstain                           votes 
 

วาระที� / Agenda...................... เรื�อง / Re:................................................................................. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการที�เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี X 
        (b)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 

       เห็นด้วย..................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย..................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                   votes               Disapprove                    votes               Abstain                           votes 


